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جایزه کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات
سال 8931

 - 1مقدمه
سال  31از سوی مقام معظم رهبری سال«رونق تولید» نامگذاری شده است .مسلماً شعار «رونق تولید» تحققق نمقییابقد
مگر اینکه سازمان ها بتوانند محصولی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب به دست مشقتریان ایرانقی و بازارهقای صقادراتی
برسانند و اهداف متوازنی را برای همه ذینفعان سازمان دنبال نمایند .این هدف مهم بقا بقهکقار یری رویکردهقای ارتققاو و
کفیت در سازمانها به دست میآید .یکی از رویکردهای برجسته در این زمینه مدلهای تعالی سازمانی با رویکرد مقدیریت
کیفیت جامع است.
جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات از سال  39مصوب و اعتبار نهائی را از سازمان ملی استاندارد ایران اخقذ و
هفت دوره جایزه را با موفقیت بر زار نموده است .از سال 8931دبیرخانه جایزه به معاونت فنآوری و نوآوری وزارت منتقل و
نهمین دوره جایزه در سال جاری در جهت تحقق شعار «رونق تولید» بر زار خواهد شد.
این مدل سازمانها را از ابعاد مختلف از قبیل برنامهریزی راهبردی  ،طراحی و تولید محصوالت و خدمات  ،بازاریابی و فروش،
منابع انسانی ،مدیریت تأمین کنند ان ،مدیریت فنآوری و دانش و همچنین نتایج و شاخصهای مقرتب ارزیقابی نمقوده و
سطح بلوغ سازمان را از بعد کیفیت مشخص و فرصتهای بهبود را شناسایی و به سارمان کمک میکنقد تقا پقروهههقا و
اقدامات بهبود را تعریف و اجرا کنند تا درنتیجه به سطح بلوغ باالتری از کیفیت برسند.
 - 2نحوه شکلگیری جایزه ملی کیفیت ایران و جوایز بخشی
تفکر تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران در سال  8918شکل رفت و با تشکیل کمیتهای ،تجربیات عینی جوایز ملی کیفیقت
در سایر کشورها ،خصوصاً مدلهای مالکوم بالدریج  ،بنیاد کیفیت اروپا  EFQMو جایزه دمینگ بررسی شد و نهایتاً در تاریخ
 18/9/81طی یکصد و دومین جلسه این شورا ،این جایزه تصویب و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد.
از سال  8912تا  8911چهار دوره جایزه ملی کیفیت ایران عیناً بر مبنای مدل 8 EFQMاروپا بر زار و در این راه دورههقای
آموزش متعددی برای تربیت ارزیابان بر زار شد .پس از بر زاری دوره چهارم ،مسئوالن ذیرب در یک تصمیم یقری ملقی
به این نتیجه رسیدند که برای اثربخشی بیشتر این جایزه ،الزم است نگاه عمیق تقری بقه تعقالی سقازمانی از بعقد کیفیقت
محصوالت و خدمات صورت پذیرد .لذا ضمن تغییر محتوای مدل و بومی کردن آن ،ارزیابی کیفیت در دامنه کاربرد محصول
یا روهی از محصوالت تعریف شد.
تشکیل جوایز بخشی بر مبنای جایزه ملی کیفیت ایران
در سال  8913و در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد ،تشکیل جوایز بخشی مبتنی بر جقایزه ملقی کیفیقت
ایران تصویب و در سال  39جوایز بخشی در حوزههای ارتباطات و فنآوری اطالعات  ،غذا و دارو ،و خودرو عمقالً شقکل
Eu ropean Foundation for Quality Management
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رفت .از سال  39تا سال  31دبیرخانه جایزه در شرکت ارتباطات زیر ساخت قرارداشت .در سال  8931و با تصمیم شورای
معاونین وزارت ،این دبیرخانه از شرکت مذکور به معاونت فنآوری و نوآوری منتقل و باعث ارتقاو سقطح جقایزه ردیقد .از
سال  39تاکنون  811سازمان در این جایزه شرکت نموده که مهمترین شرکت های اپراتور سیار FCP ،ها و شقرکت هقای
 SAPو بانکداری الکترونیک به چشم میخورند.
 - 4اهداف جایزه:
اهداف این جایزه به شرح زیر است:
 افزایش آ اهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش از پیش به آن در سطح جامعه.
 حرکت به سوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار قرار دادن یک متدولوهی علمی.

 امکان خودارزیابی نظاممند توس سازمانها و شناخت نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود با تمرکز بر کیفیت محصول در
انجام کارها
 امکان مقایسه با سایر شرکتها در بخش رویکردها و شاخصهای نتایج
 امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمانها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنهقا بقه سقایر سقازمانهقا بقه منظقور
الگوبرداری و ترویج این دستاوردها با استفاده از امکانات رسانهای و مراسم جایزه
 ایجاد انگیزه رقابت در سازمانها برای بهبود دائمی کیفیت (بهرهوری محصوالت و خدمات تولیدی و فرآیندها)
 - 5مزایای ویژه جایزه
سازمانهایی که در این جایزه شرکت میکنند میتوانند از مزایای زیر برخوردار شوند:
 برخورداری از مزی ت های بسته حمایتی طبق جدول زیر که توس شورای فنی وزارت مصوب و ابالغ شده است.
روه بندی حمایت

تندیس

شرح حمایت (از طریق /اولویت)

 99روز

قراردادن لو وی شرکت در سایت اصلی وزارت
معرفی و حمایت در هزینه های حضور در نمایشگاه های بین المللی
معرفی به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه جهت حضور در مجامع
تبلیغاتی

و سفرهای بین المللی وزرا و رئیس جمهور
معرفی و حضور در سالن  VIPنمایشگاه هایی که وزارت متولی و
ا مکان برنامه ریزی دارد
عضویت در تیم اقتصادی همراه وزیر محترم در سفرهای استانی و بین
المللی

حمایت های
خدماتی و فنی

اعطای کمک های فنی با نرخ ترجیحی
معرفی به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و وزارت سمت جهت
حضور در بازارهای هدف
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*

*

*
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روه بندی حمایت

وجوه اداره شده

تندیس

شرح حمایت (از طریق /اولویت)

 82ماه

 82ماه

تخصیص وام با سود ویژه

%4

%1

 82ماه

 82ماه

 82ماه

*

*

*

*

%89

%1

%7

%1

%1

%29

%87

%84

%82

%89

تخصیص حداکثر دوره فترت یا بازپرداخت (اختیاری )
لحاظ امتیاز در ارزیابی فنی مناقصات وزارت و سازمان ها و شرکت
های تابعه
لحاظ امیتاز در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی



%6

%7

%1

معرفی به صندوق های مالی جهت اولویت در دریافت تسهیالت

*

تعدیل و تبدیل مبلغ ضمانت نامه به سفته
ضریب حمایتی

اشتهار
 4ستاره
*

اشتهار
 9ستاره
*

اشتهار
 2ستاره
*

اشتهار
 8ستاره
*

-

شناسایی و برجسته نمودن موفقیتهای شرکت با استفاده از امکانات رسانهای ،ترویجی و مراسم جایزه

 بر زاری دورههای آموزشی آشنایی با مدل ،روشهای خودارزیابی و منطق رادار توس دبیرخانه
 بهره مندی از خدمات ارزیابی ارزیابان
 ارائه مشاوره به شرکتها برای تعریف پروههها ی بهبود متناسب با نتایج ارزیقابی در قالقب جلسقات حضقوری و ارائقه
زارش بازخورد بعد از ارزیابی
 - 6دامنه کاربرد جایزه
بر اساس مصوبه کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایترا ( تحت

نظتر ستااما ملتی استتان ایر ایترا ) رامنته کتایبرر

محصوالت و خ مات شرک های متقاضی برای شرک ری این جایزه عبایتان اا:
 خ مات ایر ساخ

شبکه های مخابراتی

 تجهیزات مخابراتی و ایتباطی ( همانن گوشی موبایل ،مورم ،فیبر نویی و)...
 خ مات هماهنگی ،م یریتی و تنظیم مقریات ایتباطات و فنآویی اطالعات
 خ مات پس  ،پس

بانک و حمل و نقل محموله های هوایی

 خ مات پژوهشی و آمواشی ایتباطات و فناویی اطالعات و فضایی
 خ مات الکترونیکی ( همانن رفاتر خ ماتی ،رول الکترونیک ،خ مات شهری الکترونیکی و)...
 خ مات ایتباطی ثابت و ستیای ( هماننت اپراتویهتا ،شترک
)MVNO
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 خ مات ایاش افزوره موبایل (همانن  M-payment ،M-healthو)...
 خ مات ایاش افزوره شبکه (همانن سرویس  VPN ،MPLS ،INو)...
 خ مات مهن سی ،نصب و یاهان اای ،نگه ایی و تعمیرات و آامایشگاهی مربوط به شبکه هتای ایتباطتات و
فنآویی اطالعات
 خ مات پشتیبانی فنی شبکه ( همانن هاستینگ ،ریتا سنتر ،نرم افزایهای سیستم عامل ،امنی اطالعات)،
 خ مات الکترونیک آنالین (موتویهای جستجو ،خ مات ایتباطی ،وی ئو استریمینگ ،تراکنش فروش کاال و
خ مات آنالین ،آژانس های تبلیغاتی مبتنی بر شبکه و)...
 محتوای الکترونیکی ( همانن خ مات  CPها ،تجمیعکنن هها و خ مات ایاش افزوره الکترونیکی موبایل و)...
 خ مات تولی و پشتیبانی نرم افزایهای کایبرری  PCو موبایل (همانن اتوماستیو ارایی ،متالیSCM ،CRM ،

و)...
 ماهوایه و خ مات ایتباطی ماهوایه ای (تولی محصوالت و فنآوییهای فضایی ،سنجش اا روی ،نقشه بررایی،
پهنای بان ایتباطات ماهوایهای و)...
 - 7سطوح جایزه
جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات دارای سطوح بلوغ مختلفی مطابق با جدول  8است.
جدول  - 1سطوح جایزه ملی کیفیت ارتباطات فنآوری اطالعات
سطح جایزه
اشتهار به کیفیت چهار ستاره

شرای و امتیاز
کسب امتیاز  451تا 511

اشتهار به کیفیت سه ستاره

کسب امتیاز  411تا 451

اشتهار به کیفیت دو ستاره

کسب امتیاز  351تا 411

اشتهار به کیفیت یک ستاره

کسب امتیاز  311تا351

اهتمام به کیفیت

کسب حداقل  61درصد از امتیاز  4عامل

تعداد صفحات اظهارنامه

 55صفحه

 21صفحه

تبصره  - 8کلیه شرکت های سطوح اشتهار به باال در مورد تعهد مدیریت به کیفیت  ،انجام آموزشهقای اثقربخش ،انجقام
خودارزیاب ی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروهههای بهبود ارزیابی خواهند شد.
تبصره  - 2شرکت هایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از  199نفر است ،صفحات اظهارنامه طبق جدول باال و شقرکت هقای
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تعداد صفحات اظهارنامه
شرای و امتیاز
سطح جایزه
بیش از  199نفر ،به ازای هر  299نفر 1 ،صفحه به صفحات اظهارنامه تا حداکثر  71صفحه اضافه نمایند.
 - 8مراحل ثبت نام
مراحل امبه ام شرکت متقاضیان در جایزه از ثبتنام تا مراسم جایزه طبق مراحل زیر است:
 - 1- 8تکمیل فرم ثبت نام اولیه  :شرکت های متقاضی پس از مطالعه و آشنایی با مراحل جایزه ابتدا فایل ورد «فرم
ثبت نام اولیه» را از سایت جایزه  https://ictinqa.ict.gov.irدانلود و با توجه به سطح بلوغ شقرکت در یکقی از سقطوح
اهتمام به کیفیت و یا اشتهار به کیفیت ،فرم را تکمیل و به آدرس دبیرخانه  ictinqa@ict.gov.irایمیل نمایند .شایان ذکقر
اس ت که این ثبت نام فق برای شرکت در همایش توجیهی است.
 - 2- 8شرکت در همایش توجیهی :پس از ثبتنام اولیه  ،مدیران کیفیت و یا تعالی سازمانی شرکتهای متقاضی در
همایش توجیهی که زمان آن اعالم خواهد شد ،شرکت نموده و راهنماییهای الزم را دریافت خواهند کرد.
 - 3- 8تکمیل فرم ثبت نام شرکت در جایزه :شرکتهای متقاضی اعقم از شقرکتهقای دارای سقابقه در جقایزه،
شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات و شرکت های تازه وارد پس از تصمیم یری مبنقی بقر
شرکت در جایزه باید « فرم ثبت نام شرکت در جایزه» را تکمیل و به همراه رسید وایز وجه ثبت نقام کقه در بنقد 3

مشخص شده را به ادرس دبیرخانه ایمیل نمایند .شایان ذکر است شرکت هایی که با جایزه اشنایی دارند و قصد شرکت در
همایش توجیهی را ندارند ،میتوانند مستقیما فرم ثبت نام را تکمیل نموده و مرحله  8- 1و  2- 1را نادیده بگیرند.
 - 3- 8شرکت در دوره های آموزشی جایزه :دبیرخانه جایزه به منظور آشنایی شرکت ها با مدل کیفیت ارتباطقات و
فنآوری اطالعات و آشنایی با منطق رادار و روش های خود ارزیابی و اظهارنامه یک دوره سه روزه را پیش بینی نموده کقه
شرکت های متقاضی می توانند از طریق ثبت نام در این دوره ها به دو صورت شرکت نمایند.
برای سازمان های کوچک و متوس (زیر  819نفر) پیشنهاد می شود بین  1تقا  7نفقر از اعضقای تقیم هقای تخصصقی از
واحدهای مختلف همانند تضمین کیفیت ،تحقق محصول یا خدمت ،فروش و بازاریابی و منابع انسقانی و ...شقرکت کننقد و
برای سازمان های بزرگ (بیش از  819نفر) حداقل تعداد  21نفر از واحدهای مختلف پیش بینی و درخواست بر زاری دوره
آموزشی در محل شرکت را تکمیل نمایند تا دبیرخانه این دورهها را در محل شرکت بر زار کند.
در این دوره ها دانش مربوط به درک مفاهیم بنیادین ،مدل کیفیت ارتباطقات و فنقآوری اطالعقات و همچنقین منطقق رادار
آموزش داده شده و نحوه تکمیل اظهارنامه ،طبق تمپلیت تشریح خواهد شد .شرکت هایی که برای اولین بقار و در سقطح
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اهتمام شرکت می کنند پس از طی کردن این دوره قادر خواهند بود تا خود ارزیابی را انجام داده و اظهارنامه را تکمیل کنند.
در جدول زیر شناسنامه دور ه آمورشی مذکور به شرح جدول  2است.
جدول  - 2شناسنامه دوره آموزشی آشنایی با مدل ،روش های های خود ارزیابی و منطق رادار
روز اول :آشنایی با مدل جایزه کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات

محتوای دوره








تعریف کیفیت
تاریخچه مدل
نقش مدل  ICTINQAدر موفقیت پایدار
اصول و مفاهیم بنیادین کیفیت
تشریح معیارهای مدل بخش توانمند سازها
تشریح معیارهای مدل بخش نتایج
 oکار اه آموزشی درک معیارها و راهنمای مدل

 oکار اه ارتباط بین زیر معیارهای مدل ،اصول و مفاهیم بنیادین
روز دوم :آشنایی با روش های خود ارزیابی و منطق رادار

محتوای دوره








تعریف منطق رادار
تعریف عناصر و ویژ ی های منطق رادار در بخش توانمند سازها
تعریف عناصر و ویژ ی های منطق رادار در بخش نتایج
تشریح ساختار و سازماندهی ارکان ساختار کیفیت در سازمان
تعریف خود ارزیابی و اهمیت آن
تشریح فرآیند و روشهای خود ارزیابی (پرسشنامه ،کار اه ،پرفرما و شبیه سازی جایزه )
 oکار اه آموزش امتیازدهی زیر معیار نتایج برداشتی کارکنان
 oکار اه آموزشی درک ویژ ی های رادار در بخش توانمند سازها
o

محتوای دوره






بیان اصول تدوین اظهارنامه
تشریح تمپلیت تهیه اظهارنامه در سطوح مختلف جایزه
نکات مهم در نگارش زیر معیارهای توانمند ساز
نکات مهم در نگارش زیر معیارهای نتایج
o

زمان برگزاری

کار اه آموزشی به کار یری روش خود ارزیابی پرسشنامه و کار اه
روز سوم :کارگاه تدوین اظهارنامه

کار اه آموزشی تدوین اظهارنامه با استفاده از فرم های پرفرما

 1:99صبح تا ( 81:99روز اول و دوم) – همراه با دو استراجت نیم ساعته و یک ساعت وقت ناهار و نماز
 1:99تا ( 89:99روز سوم) و یک استراحت نیم ساعته

صفحه 7

راهنمای متقاضیان
جایزه کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات
سال 8931
آزمون
گواهینامه
زمان بندی برگزاری

نتایج کار اه ها و مشارکت در کالس
دارد
زمان دقیق آن پس از ثبت نام مشخص خواهد شد (دی ماه و بهمن ماه)

دورههای آموزشی
مدرس

مدرس دارای صالحیت از دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران
مبلغ  199هزار تومان برای بر زاری کالس ،دو پذیرایی در روز بابت هر نفر و واریز به حساب شبا به

هزینه

شماره 719289981929821113494898به نام جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات

 - 4- 8انجام ارزیابی :پس از تکمیل اظهارنامه  2توس شرکت متقاضی به دبیرخانه ارسالشده و پس از بررسی کیفیت
اظهارنامه مطابق با تمپلیت ،کمیته ارزیابی روه ارزیابی را مشخص و به شرکت اعالم خواهقد کقرد .سقپس تقیم ارزیقابی
اظهارنامه را مطالعه نموده و پس از ارزیابی اولیه ،سؤاالت بازدید از محل ر ا تعیین و برای شرکتهایی که در سطح اهتمام به
کیفیت بهره وری شرکت نمودهاند  2نفر ارزیاب ،به مدت  8روز و سطح اشتهار به کیفیت  4نفر ارزیاب به مدت  2روز برای
بررسی شواهد از سایت شرکت بازدید و پس از تحلیل شواهد و اجماع ارزیابان ،امتیاز شرکت و سطح بلقوغ را مشقخص و
پس از صحه ذاری ،طی مراسمی با حضور مقام وزارت ،جایزه اعطاو میشود.
 - 9هزینه ثبتنام
هزینه ثبت نام در فرایند جایزه طبق جدول زیر است.
سازمان متوس ( 18تا  299نفر) سازمان بزرگ (بیش از  299نفر)
سازمان کوچک (تا  19نفر)
سطح
 19میلیون ریال
 19میلیون ریال
 49میلیون ریال
اشتهار
 829میلیون ریال
 39میلیون ریال
 79میلیون ریال
اهتمام
حساب به نام جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات شبا به شماره719289981929821113494898
 - 11نحوه آمادگی شرکتها برای شرکت در جایزه
شرکتهایی که برای اولین بار در جایزه شرکت میکنند پیشنهاد میشود در سطح اهتمام به کیفیت شرکت نمایند .برای این
امر می بایست ارکان ساختار کیفیت را تعیین نمایند .ارکان ساختار عبارتند از:
 کمیته راهبری کیفیت
 2تمپلیت اظهارنامه که دربر یرنده تعداد صفحات ،فونت ،محتوا و غیره است در سایت جایزه قرار دارد .
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 مدیر تعالی و کیفیت
 کمیته های تخصصی کیفیت (بر اساس معیارهای مدل تعیین می شود)
 تسهیلگر
سپس آموزشهای مربوط به مدل را به شرح بند  1این راهنما برای مدیران و اعضای تیم تخصصی بر زار نماید .عالوه بقر
این دوره ها الزم است که برای مدیران ارشد یک سمینار  9ساعته و همچنین تعداد منتخبی از کارکنان به مدت  2سقاعت
نیز بر زار شود.
در مرحله بعد ،شرکت با بهکار یری یکی از روشهای معمول  9باید خودارزیابی را انجام دهد .خروجقی خودارزیقابی شقامل
نقاط قوت ،فرصت های بهبود و امتیاز است .سپس بر اساس فرصتهای بهبود شناساییشده ،پروهههای بهبود تعریفشده و
اولویت بندی  4آنها صورت میپذیرد .حداقل  9پروهه بهبود باید تشریح و شواهدی از جاریسازی آنها در اظهارنامقه ارائقه
شود .اظهارنامه مطابق با تمپلیتی که در وبسایت جایزه ارائهشده ،تهیه و در موعد مقرر برای دبیرخانه ارسال شود.
نکته  :دستورالعمل اولویت بندی پروهه های بهبود بر اساس روش آثار و تالش در پیوست  2آمده است.
 - 11معرفی مدل
این مدل سازمانها را از ابعاد مختلف از قبیل برنامهریزی استراتژ یک ،طراحی و تولیقد محصقوالت و خقدمات ،بازاریقابی و
فروش ،منابع انسانی ،مدیریت تأمین کنند ان ،مدیریت فنآوری و دانش و همچنین نتایج و شاخصهقای مقرتب ارزیقابی
نموده و سطح بلوغ سازمان از بعد بهرهوری و کیفیت را مشخص و فرصتهای بهبود را شناسایی و بقه سقازمانهقا کمقک
میکند تا پروههها و اقدامات بهبود را تعریف و اجرا کنند تا به سطح بلوغ باالتری از کیفیت و بهرهوری برسند و در راسقتای
تولید کاالی با کیفیت ایرانی ام بردارند.
مدل جایزه کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات از دو حوزه ی توانمند سازها و نتایج تشکیل شده است .حوزه توانمند سقازها
دارای  4معیار و  87زیر معیار و حدود  19نکته راهنما در معیارهای توانمند سازهاسقت .حقوزه توانمنقد سقازها مجموعقه از
برنامههایی است که سازمان در قالب رویکردها ،نظامها ،روشهای اجرایی ،دستورالعملها و ...تعریف و جاریسازی نموده و
در طول زمان اثربخشی و کارایی آنها را اندازه یری؛ تحلیل و بهبود داده است .بخش نتایج دارای  1زیر معیار و حدود 829

 9معموالً برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند روش پرسشنامه و یا کار اه پیشنهاد میشود
 4معموالً از روش آثار و تالش برای اولویتبندی استفاده میشود
صفحه 3
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نکته راهنما است که نتایج حاصل از رویکردهای توانمند ساز را اندازه یری و تحلیل میکند .معیارهای مدل و امتیاز هر یک
از معیارها در شکل  2نشان دادهشده است.

شکل  - 3مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات
معیار  - 1رهبری و مدیریت
مدیران ارشد سازمان اطمینان حاصل می نمایند که نیازهای حال و آینده مشتریان و سایر ذینفعان شناسایی شده و بر اساس
آن راهبرد سازمان تدوین و جاری می ردد .ارزشهای سازمانی و سیستمهای مقدیریتی الزم بقرای ارتققاو ابعقاد ونقا ون
کیفیت محصول را تعریف ،اندازه یری و بازنگری می نماید .مدیریت ارشد دستیابی به کیفیقت محصقول و اسقتمرار آن را از
طریق اقدامات و رفتارهای خود شخصاً تسهیل و پشتیبانی مینماید.
معیار  - 2فرآیندها
سازمانهای موفق ،فرآیندها و محصوالت خود را مبتنی بر خواستهها و انتظارات ذینفعان به نحوی طراحی و مدیریت نموده
و بهبود میبخشند که رضایت مشتریان و سایر ذینفعان را جلب و برای آنها ارزش ایجاد نمایند.
معیار  - 3منابع سازمانی
صفحه 89
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سازمانهای موفق ،شراکتها ،تأمینکنند ان و منابع درونی را برای حمایت از راهبردهای کیفیت محصول و عملکرد مؤثر
فرایندهای ذیرب  ،طرحریزی و مدیریت میکنند.
معیار  - 4کارکنان
سازمانهای موفق استعدادهای کارکنان خود را در سطح فردی ،روهی و سازمانی بهطور کامل به کار رفته و مدیریت
میکنند و آنان را در راستای ارتقاو کیفیت محصول ،ترغیب و تشویق کرده و توانمند ساخته و اقدامات الزم را جهت افزایش
انگیزه و مشارکت آنها در بهبود کیفیت محصول به عمل میآورند.
معیار  - 5نتایج مشتریان و مصرفکنندگان
سازمانهای موفق بهطور مستمر نتایج فعالیتهای خود را در ارتباط با مشتریان و مصرفکنند ان اندازه یری و به نتایج
برجستهای دست مییابند.
معیار  - 6نتایج محیطزیست و جامعه
سازمانهای موفق بهطور مستمر نتایج و آثار فرآیندها و محصوالت خود را بر جامعه و محی زیست اندازه یری و به نتایج
برجستهای دست مییابند.
معیار  - 7نتایج عملکردی
سازمان های موفق نتایج عملکردی و نتایج منابع انسانی خقود را بقا توجقه بقه بهبقود کیفیقت محصقول و منقافع ذینفعقان
اندازه یری و به نتایج برجسته دست می یابند .سازمان باید مواردی را که در حوزه کیفیت محصول انتظار دارد بهطور شفاف
و روشن در راهبردهای کیفیت محصول بیان کند.
 - 3- 11منطق رادار RADAR

منطق رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمندی است که روشی ساختاریافته برای پرسش درباره عملکرد سازمان
را ارائه میکند .در عالیترین سطح ،منطق رادار بیان می کند که سازمان به موارد ذیل نیاز دارد:
• تعیین نتایجی که برای دستیابی به آن بهعنوان بخشی از استراتژیشان ،هدف ذاری شود)Result( .
• طرحریزی و توسعه مجموعه یکپارچه ای از رویکردهای مناسب که نتایج الزم در زمان حال و آینده را محقق سازد.
()Approach
• بهمنظور حصول اطمینان از جاریسازی رویکردهای مذکور ،روش نظاممندی به کار یرد )Deploy( .
صفحه 88
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• رویکردهای جاریشده را بر اساس پایش ،تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده و فعالیتهای یاد یری ارزیابی و اصالح
کند)Assess & Refine( .
1

منطق رادار معیار اندازه یری سطح بلوغ تعالی کیفیت  -چه در فرآیند خودارزیابی و چه در ارزیابی (که توس
جایزه انجام میشود) است .شکل  9عناصر و ویژ یهای منطق رادار در بخش نتایج را نشان میدهد:

شکل - 3عناصر و ویژگیها ی منطق رادار (بخش نتایج)
شکل  4عناصر و ویژ ی های منطق رادار را در بخش توانمندسازها نشان می دهد:

 1در خودارزیاب ی به روش کار اه ،پرفرما و شبیهسازی از این منطق استفاده میشود.
صفحه 82
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شکل - 4عناصر و ویژگی های رادار (بخش توانمند سازها)
روشهایخودارزیابی 

- 12
خودارزیابی عبارت از یک بازنگری جامع ،سامانمند و منظم فعالیتها و نتایج ،بر اساس مدل جایزه بهرهوری معدن و صنایع
معدنی است که منجر به اقدامات و پروهههای بهبود شود .معموالً خودارزیابی طی  1مرحله به شکل نظاممند بایقد صقورت
یرد .شکل  1مراحل امبه ام این فرآیند را نشان میدهد.

شکل  - 5مراحل خودارزیابی
خودارزیابی به چهار روش صورت می یرد که شامل موارد زیر است:

صفحه 89
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 - 1- 12روش پرسشنامه :در این روش تعدادی از مدیران و کارشناسان انتخاب مقیشقوند و مقدل و شقیوه تکمیقل
پرسشنامه در یک دوره چهار ساعته برای آنها تشریح میشود .نمونهای از فرم پرسشنامه در وبسایت جایزه قابلدستیابی
است .سپس پرسشنامه جمع بندی شده و روه تعالی سازمانی در مورد نقاط ققوت و فرصقتهقای بهبقود تصقمیم یقری و
اقدامات بهبود را تعریف میکند .این روش ساد ه است و برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند اسقتفاده از آن پیشقنهاد
میشود.
 - 2- 12روش کارگاه :در این روش تیمی از مدیران و سرپرستان و تسهیل ران (مشاور) تشکیلشده و پس از ذراندن
دوره های آموزشی مرتب که در باال ذکر شد ،همه مدیران  ،شرکت را برحسب معیارها و ب ا استفاده از منطق رادار امتیازدهی
نموده و پس از تعیین نقاط قوت و فرصتهای بهبود ،اقدامات مربوطه را تعریف و اجرا میکنند .برخی از محاسن این روش،
مشارکت مدیران در تعریف و اجرای خودارزیابی و رواج کار تیمی است؛ اما معموالً در امتیازدهی اغراق میشود.
 - 3- 12روش پر فرما :در این روش ،کمیته تخصصی تعالی کیفیت برحسب معیارهای مدل تشکیلشده و هقر یقک از
اعضای روه آموزشهای تخصصی آشنایی با مدل ،منطق رادار و روشهای خودارزیابی را می ذرانند .سپس با اسقتفاده از
فرم پر فرما که مبتنی بر منطق رادار است اطالعات مربوط به معیارهای توانمند ساز و نتقایج قردآوری نمقوده و در اختیقار
مسئوالن هر کمیته تخصصی قرار میدهند .مسئوالن روههای تخصصی بر ههای پرفرما را بررسی و امتیقازدهی را انجقام
میدهند .یکی از مزایای این روش این است که خودارزیابی مبتنی بر شواهد بیشتری صورت میپذیرد .بقهطقور معمقول بقا
توجه به پیچید ی و اندازه سازمان کمیتههای تخصصی زیر پیشنهاد میشود:
 کمیته رهبری و استراتژی
 کمیته منابع انسانی
 کمیته تحقق محصول و تولید
 کمیته بازاریابی و فروش
 کمیته مدیریت تأمین
 کمیته مالی
 کمیته مدیریت ساختمان و تجهیزات ،مواد ،انرهی و محی زیست
 کمیته طراحی محصول
 کمیته مدیریت فنآوری و دانش
 کمیته شاخصهای نتایج
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 - 4- 12روش شبیهسازی جایزه :در این روش تمامی مراحل روش پرفرما انجام میشود؛ منتها در ادامقه اظهارنامقه
تهیه شده و روهی متشکل از ارزیابان آموزشدیده داخلی و بیرون سازمان  ،اظهارنامه را مطالعه و امتیاز شرکت را مشخص
و بر اساس فرصتهای بهبود شناساییشده پروهههای بهبود را تعریف ،اولویتبندی و اجرا میکنند.
 - 5- 12روش تلفیقی :درصورتیکه هر یک از روشهای فوق بق ا روش کار قاه ترکیقب شقود .روش تلفیققی حاصقل
میشود .همانند روش پرسشنامه  -کار اه ،پرفرما -کار اه و شبیه سازی -کار اه
 - 13ارکان جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات
ارکان جایزه از  4رکن تشکیل شده است که عبارتند از:
 دبیر جایزه
 شورای راهبری جایزه
 دبیرخانه
 کمیته ارزیابی و آموزش و ارزیابان
 - 14برنامه زمانبندی شرکت در جایزه
زمانبندی شرکت در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطالعات به شرح جدول  8است.
ردیف

جدول  - 1برنامه زمانبندی جایزه در سال 97
فعالیت

زمان آغاز

زمان پایان

 81آذر 31

 99آذر 31

 99آذر ماه 31

 81بهمن ماه 31
 81اسفند 31

8

فراخوان متقاضیان و ثبت نام جایزه

2

آموزش و توانمندسازی شرکتهای ثبت نام کننده جایزه

9

تدوین و تحویل اظهارنامه

 99آذر 31

4

فراخوان ثبت نام ارزیابان

 81دی ماه 31

 99دی ماه 31

1

آموزش و توانمند سازی ارزیابان

 99دی ماه 31

 81بهمن ماه 31

1

تخصیص تیمهای ارزیابی به شرکتهای متقاضی

 81اسفند ماه 31

 81اسفند 31

7

ارزیابی شرکتهای متقاضی

 1فروردین 33

 81اردیبهشت 33
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1

بررسی نتایج ارزیابی ها و زارش های بازخورد در کمیته ارزیابی و
آموزش

 81اردیبهشت 33

 81اردیبهشت 33

3

اصالح زارش بازخورد توس تیم های ارزیابی

 81اردیبهشت 33

 22اردیبهشت 33

 89بر زاری جلسه کمیته داوری و انتخاب شرکتهای برتر
88

بر زاری همایش و معرفی شرکتهای برتر

82

ارسال زارش بازخورد به شرکتهای متقاضی

 81اردیبهشت 33

 81اردیبهشت 33

اردیبهشت یا خرداد ماه
 29اردیبهشت 33

 99اردیبهشت 33

 - 15سایر موارد
 - 1- 15اصل محرمانگی :کلیه اطالعاتی که اعضای روه و دبیرخانه در قالب اظهارنامه و مشاهدات در بازدید از محل
دریافت میکنند محرمانه تلقی شده و اعضای روه ارزیابی مکلف می شوند که این اصل را رعایت کنند.
 - 2- 15رسیدگی به درخواستهای احتمالی :تمامی مواردی که متقاضیان باید از آن آ اه باشند در این راهنما ذکر
شده و تمامی مراحل ثبت نام  ،انتخاب روههای ارزیابی ،فرآیند ارزیابی و امتیازدهی بر اساس روشها و دسقتورالعملهقای
مدون انجامشده و با استفاده از فرآیند تضمین کیفیت جایزه ،نظارت مستمر بر حسن انجام کار صورت میپذیرد .درعینحال
درصورتیکه متقاضیان نکته ای در مورد فرآیند ارزیابی داشته باشند میتوانند کتباً آن را به دبیرخانه جایزه اعالم کنند.
 - 3- 15هزینه ایاب و ذهاب و اسکان :طبق روش اجرایی بر زاری جایزه ،کلیه هزینههای ایاب و ذهاب ارزیابان بقه
محل شرکت و پذیرایی در زمان ارزیابی و اسکان احتمالی در شهرستان به عهده متقاضی است.

 - 16تماس با دبیرخانه
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،معاونت فناوری و نوآوری ،طبقه
سوم ،اداره کل همکاریها و توسعه صنعت
:
https://ictinqa.ict.gov.ir
ictinqa@ict.gov.ir
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