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مقدمه
در سالهای اخیر جوایز ملی ،منطقهای و بینالمللی متعددی در حوزههاای کیفیات ،بهارهوری و سارممدی کسا وکاار در
کشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا ،امریکا ،کانادا ،ژاپن ،استرالیا و حتی کشورهای درحالتوسعه ،به وجود ممده است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که بیش از  7۷کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیات هساتند .ایان جاوایز ابعااد
مختلفی دارند ،از یکسو مفاهیم کیفیت و سرممدی کس وکاار را باه زباان شایوا بیاان کارده و یاک الواوی نظااممناد و
ساختیافته برای طرحریزی و استقرار نظامهای مدیریت کیفیت جامع ارائه مینمایند.
امروزه یکی از دغدغههای مهم مردم و جامعه ،کیفیت محصوالت غذایی است و طی سالهای اخیر سیستمهاای مادیریت
کیفیت متعددی برای اطمینان از کیفیت این محصوالت توسعهیافته است .این مدل کمک میکند که سازمانها به مشتریان
و سایر ذینفعان اطمینان دهند که دارای مسیر روشنی برای حرکت توسعه کیفیت خود هستند.
نحوه شکلگیری جایزه ملي کیفیت ایران
تفکر تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران در سال  93۳9شکل گرفت و با تشکیل کمیتهای ،تجربیات عینی جوایز ملی کیفیات
در سایر کشورها ،خصوصاً مدلهای مالکوم بالدریج ،بنیاد کیفیت اروپا  EFQMو جایزه دمینگ بررسی شد و نهایتاً در تاریخ
 ۳9/3/9۱طی یکصد و دومین جلسه این شورا ،این جایزه تصوی و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد.
از سال  93۳2تا  93۳۱چهار دوره جایزه ملی کیفیت ایران عینااً بار مبناای مادل  EFQMاروپاا برگازار شاد و در ایان راه
دورههای مموزش متعددی برای تربیت ارزیاباان برگازار شاد .پا از برگازاری دوره چهاارم ،مساووالن ذیربا در یاک
تصمیمگیری ملی به این نتیجه رسیدند که برای اثربخشی بیشتر این جایزه ،الزم است نواه عمیق تری به تعالی سازمانی از
بعد کیفیت محصوالت و خدمات صورت پذیرد .لذا ضمن تغییر محتوای مدل و بومی کردن من ،ارزیاابی کیفیات در دامناه
کاربرد محصول یا گروهی از محصوالت تعریف شد.
تشکیل جوایز بخشي بر مبنای جایزه ملي کیفیت ایران
در سال  93۳1و در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد ،تشکیل جوایز بخشی مبتنی بار جاایزه ملای کیفیات
ایران تصوی و در سال  1۷جوایز بخشی در حوزههای غذا و دارو ،ارتباطات و فانموری اطالعاات و خاودرو عماالً شاکل
گرفت .تاکنون  ۱دوره جایزه غذا و دارو برگزارشده اسات؛ اماا در ساال  931۱و طای ابالغیاه شاماره  6۱۱/621۳6ماور
 1۱/4/96معاون محترم وزیر و رئی سازمان غذا و دارو ضمن تفکیک جایزه ملی کیفیت غذا از جاایزه ببلای (-F-INQA
 ،)Food- Iranian National Quality Awardدبیرخانه این جایزه را به کانون انجمنهای صنایع غاذایی ایاران واگاذار
نمودند.
جایزه ملي کیفیت غذا
جایزه ملی کیفیت غذا با توجه به شرای ابتصادی ،اجتماعی و فرهنوی کشور و همچنین ویژگای ساازمانهاای ایرانای باا
بهرهبرداری از دانش روز مدیریت طراحیشده است .سازمان های تولیدی و خادماتی کاه بصاد دارناد ساطغ بلاوغ کیفیات
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محصوالت یا خدمات خود را در کلیه فعالیتها و نتایج مربوطه از طریق خودارزیابی بررسای کنناد .در ایان جاایزه شارکت
میکنند .در این جایزه ،کلمه محصول به انواع کاال و خدمات و گروههای هموون از منها ،اطالق مایشاود .در ایان مادل
سازمانها به دنبال ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان هستند .ارزش برای مشتریان شامل مرغوبیت ،بیمت ،تحویل
بهموبع و خدمات است .در مدل ملی جایزه ملی کیفیت عالوه بار اصاول هشاتوانه مادیریت کیفیات ،ارزشهاای بنیاادی
هشتوانه سرممدی نیز جاری است ،بهعبارتدیور در این مدل بهطور موازی از دانش روز مدیریت کیفیت محصول با تعریف
مناسبت برای مصرف و سرممدی سازمان با تعریف رضایت متوازن ذینفعان ،بهرهبرداری شده است.
ویژگيهای مدل جایزه ملي کیفیت غذا
مواردی که طراحی مدل بر منها تأکید دارد عبارتاند از :تعادل در منافع ذینفعان ،مادیریت راهباردی کیفیات محصاول،
فرمیند گرایی ،تضمین کیفیت ،مشتری مداری ،یادگیری و توانمندسازی ،مدیریت زنجیره تأمین ،بهرهوری در مصرف منابع،
مسوولیت اجتماعی و زیستمحیطی که در فرمیندهای ،توسعه فنموری ،طراحی مفهومی محصول ،طراحی و تکوین تفصیلی
محصول ،فرمیندهای ساخت و تولید و تحویل محصول ،خدمات و پشتیبانی پ از فروش ،عملکرد و رفتار زیستمحیطی ،از
شروع طراحی محصول تا پایان دوره عمر من.
اهداف جایزه ملي کیفیت غذا )(F- INQA

نظام های جوایز کیفیت و سرممدی کس وکار در هر جامعهای که شکلگرفتهاند ،با خود ارمغانی چون پیشرفت و بهباود باه
همراه داشته است .همچنین این جوایز توانسته با الوودهی به سازمانها ،مفاهیم و روشهای مدیریتی منهاا را نیاز جهات
داده و منها را بهسوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت دهد .با این مقدمه ،نمونههاایی از اهاداف جاایزه ملای
کیفیت غذا با رویکرد کیفیت محصول ،ذکر میشود:


افزایش مگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیشازپیش به من در سطغ جامعه.



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



امکان ارزیابی سازمان های کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت کیفیت محصول.

 امکان خودارزیابی نظاممند توس سازمانها و شناخت نقاط بوت و زمینههای بابالبهباود باا تمرکاز و محوریات
کیفیت محصول،


مقایسه با سایر سازمانها و تشویق سازمانها برای انجام خودارزیابی.

 امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمانها درزمینه بهبود کیفیت و معرفی منها به سایر سازمانهاا باهمنظاور
الووبرداری.

 ایجاد انویزه ربابت در سازمان ها برای بهبود دائمی کیفیت (کیفیت محصوالت و خدمات تولیادی و فرمینادها) در
گروههای محصولی دهگانه.
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 شناسایی و معرفی سازمانهای برتر کشور و تائید و ارج نهادن تالش سازمانها در راستای بهباود کیفیات
محصوالت.

 افزایش توان ربابتپذیری سازمانهای کشور در سطغ ملی و بینالمللی و همچنین افازایش ساازگاری منهاا باا
بازارهای منطقهای و بینالمللی.

 توجه ویژه به ویژگیها و الزامات ابتصادی حال و مینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصوالت و خدمات سازمان
در جهت حضور در فضای ملی و بینالمللی
مزایای شرکتهای مشارکتکننده در جایزه ملي کیفیت غذا
کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در اولین گام مصوبهای از اداره کل امور غذایی ،مرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو
اخذ نموده تا برای شرکتهایی که گواهینامه اشتهار به کیفیت و یا اهتمام را از جایزه ملای کیفیات غاذا دریافات کنناد در
برنامههای ارزیابي پیشنیازی  PRPSبه منها به ترتیب  61و  41امتیاز تعلق گیرد.

دامنه شمول
واحدهای صنعتی و صنفی تولید و عرضه کننده مواد خوراکی و مشامیدنی از جمله:
 فراورده های غذایی با منشاء دامی  :انواع لینیات  ،فراورده های گوشت مرغ  ،شیالت و تخم مرغ و ...
 فراورده های غذایی با منشاء گیاهی  :انواع فراورده های میوه و سبزی از جمله فراورده های غالت  ،مردی  ،بند،
بنادی  ،کمپوت و کنسرو  ،انواع س  ،ترشیجات  ،روغن  ،و....
 بسته بندی مواد غذایی از جمله خشکبار ومجیل و خرما و ادویه جات ...
 فراورده های مب  ،مبمیوه و نوشیدنی ها و عربیات و ....
 رستوران ها  ،هتل ها  ،کیترینگ ها و ....
 و سایر واحدهای تولید یا عرضه کننده مواد غذایی در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی مانند تولید کنندگان مواد
اولیه صنایع غذایی و زنجیره پخش مواد غذایی.
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سطوح جایزه
جایزه ملی کیفیت غذا دارای سطوح بلوغ کیفیت مختلفی مطابق با جدول  9است .شرکتهای متقاضی میتوانناد تاا زماان
اعتبار جایزه (دو سال) از نشانهای جایزه در تبلیغات محصول موردنظر استفاده نمایند.
جدول  -1سطوح جایزه ملي کیفیت غذا
شرای و امتیاز

سطغ جایزه

 امتیاز ندارد
 دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب با صنعت غذا
اهتمام به کیفیت  شرکتهای متقاضی در ایان ساطغ بایاد شاواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات ،انجاام
مموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای بهبود کیفیت
ارائه دهند.
 امتیاز  311تا 351

اشتهار به کیفیت  دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب با صنعت غذا
یک ستاره
 شرکتهای متقاضی در این سطغ باید شواهدی در مورد تعهد مادیریت باه کیفیات ،انجاام مماوزشهاای
اثربخش ،انجام خودارزیابی به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای بهبود کیفیت ارائه دهند.

 امتیاز  351تا 411
اشتهار به کیفیت  دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب با صنعت غذا
دوستاره
 شرکتهای متقاضی در این سطغ باید شواهدی در مورد تعهد مادیریت باه کیفیات ،انجاام مماوزشهاای
اثربخش ،انجام خودارزیابی به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای بهبود کیفیت ارائه دهند.

 امتیاز  411تا 451

اشتهار به کیفیت  دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب با صنعت غذا
سه ستاره
 شرکتهای متقاضی در این سطغ باید شواهدی در مورد تعهد مادیریت باه کیفیات ،انجاام مماوزشهاای
اثربخش ،انجام خودارزیابی به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای بهبود کیفیت ارائه دهند.

 امتیاز  451تا 511

اشتهار به کیفیت  دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب با صنعت غذا
چهار ستاره
 شرکتهای متقاضی در این سطغ باید شواهدی در مورد تعهد مادیریت باه کیفیات ،انجاام مماوزشهاای
اثربخش ،انجام خودارزیابی به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای بهبود کیفیت ارائه دهند

همانطور که گفته شد این جایزه برای گروه محصوالت یا خدمات منتخ شرکت اعطا میشود بنابراین در فرم ثبتنام باید
گروه محصوالت مشخص شود .بدیهی است محصوالتی که دارای خ تولید مشترک و فنموری مشابه و یا باازار یکساانی
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هستند میتوانند در یک گروه محصول برار گیرند .در صورت وجود ابهام در مورد انتخااب محصاول یاا خادمت مراتا از
دبیرخانه استعالم شود.
مراحل ثبتنام
مراحل گامبهگام شرکت متقاضیان در جایزه از ثبتنام تا مراسم جایزه طی شکل  9مشخصشده است .شرکتهای متقاضی
پ

از مطالعه و مشنایی با مراحل جایزه ابتدا فرم ثبتنام را از سایت جایزه دانلود کرده و پ

از تکمیال و تائیاد من توسا

مدیرعامل شرکت ،وجه ثبتنام را مطابق با تعرفه مشخصشده در جدول مربوطه پرداختنموده و با توجاه باه ساطغ بلاوغ
از ثبتنام ،مدیران تعالی سازمانی شرکتهای متقاضای در

اظهارنامه را در موعد مقرر تهیه و به دبیرخانه ارسال نمایند .پ

همایش توجیهی که زمان من اعالم خواهد شد شرکت نموده و راهنماییهای الزم را دریافت خواهند کرد .پا
اظهارنامه 9توس شرکت متقاضی به دبیرخانه ارسالشده و پ
گروه ارزیابی را مشخص و به شرکت اعالم خواهد کرد .سپ

از تکمیال

از بررسی کیفیت اظهارنامه مطابق با تمپلیت ،کمیته ارزیابی
گروه ارزیابی اظهارنامه را مطالعاه نماوده و پا

از ارزیاابی

اولیه ،سؤاالت بازدید از محل را تعیین و برای شرکتهایی که در سطغ اهتمام شرکت نمودهاند  2نفر ارزیاب ،به مدت  9روز
و سطغ اشتهار  4نفر ارزیاب به مدت  2روز برای بررسی شواهد از سایت شرکت بازدیاد کارده و پا
اجماع ارزیابان ،امتیاز شرکت و سطغ بلوغ را مشخص نموده و پ

از صحهگذاری ،طی مراسمی با حضور مقام وزارت جایزه

اعطا میشود.

 9تمپلیت اظهارنامه که دربرگیرنده تعداد صفحات ،فونت ،محتوا و غیره است در سایت جایزه برار دادهشده است.
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شکل  -9فرمیند گامبهگام شرکت در جایزه
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هزینه ثبتنام
هزینه ثبتنام طبق جدول  2است.
جدول  -2هزینه ثبتنام (ارقام به میلیون تومان)
سطح

سازمان کوچک تا  ۱۰نفر

سازمان متوسط  ۱۰۰ – ۱۲نفر

سازمان بزرگ بیش از  ۱۰۲نفر

اهتـمام

6

7

8

اشتـهار

9

۲۲

۲4

* شرکتهای متقاضی باید وجه ثبتنام را بهحساب  291-8111-11938979-1بانک پاسارگاد به نام کانون
انجمنهای صنایع غذایي ایران واریز و رسید من را به دبیرخانه انجمن همراه فرم ثبتنام ایمیل نمایند.
نحوه آمادگي شرکتها برای شرکت در جایزه
شرکتهایی که برای اولین بار در جایزه شرکت میکنند پیشنهاد میشود در سطغ اهتمام به کیفیت شرکت نمایند .برای این
کار شرکت باید یک فرد واجد شرای و عالبهمند را بهعنوان مدیر تعالی کیفیت منصوب نماید و همچناین کمیتاه راهباری
تعالی کیفیت را مرک از معاونین و مدیران ارشد شرکت تشکیل دهد .سپ

مموزشهای مربوط به مادل را باه شارح زیار

برای مدیران برگزار نماید.
 مموزش مشنایی با مدل و منطق رادار
 مموزش مشنایی با روشهای خودارزیابی
در مرحله بعد ،شرکت با بهکارگیری یکی از روشهای معمول 2خودارزیابی نماید .خروجی خودارزیاابی شاامل نقااط باوت،
فرصتهای بهبود و امتیاز است .سپ

بر اسااس فرصاتهاای بهباود شناسااییشاده ،پاروژههاای بهباود تعریافشاده و

اولویتبندی 3منها صورت میپذیرد.
حدابل  3پروژه بهبود باید تشریغ و شواهدی از جاریسازی منها در اظهارنامه ارائه شود .اظهارنامه مطابق با تمپلیتی که در
وبسایت جایزه ارائهشده تهیه و در موعد مقرر برای دبیرخانه ارسال شود.

 2معموالً برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند روش پرسشنامه و یا کارگاه پیشنهاد میشود
 3معموالً از روش مثار و تالش برای اولویتبندی استفاده میشود
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معرفي مدل
مدل جایزه کیفیت غذا از دو حوزهی توانمند سازها و نتایج تشکیلشده است .حوزه توانمند سازها دارای  4معیاار و  97زیار
معیار و حدود  ۳۷نکته راهنما در معیارهای توانمند سازهاست .حوزه توانمند سازها مجموعه از برنامههایی است که ساازمان
در بال رویکردها ،نظامها ،روشهای اجرایی ،دستورالعملها و ...تعریف و جاریسازی نموده و در طول زماان اثربخشای و
کارایی منها را اندازهگیری؛ تحلیل و بهبود داده است .بخش نتایج دارای  ۳زیر معیار و حدود  92۷نکتاه راهنماا اسات کاه
نتایج حاصل از رویکردهای توانمند ساز را اندازهگیری و تحلیل میکند .معیارهای مدل و امتیاز هر یک از معیارها در شاکل
 2نشان دادهشده است.

شکل  -2مدل جایزه ملی کیفیت غذا
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معیار  - 1رهبری و مدیریت
مديران ارشد سازمان اطمينان حاصل مینمايد كه نيازهاي حال و آينده مشتريان و ساير ذينفعان شناسايیشدده
و بر اساس آن راهبرد سازمان تدوين و جاري میگردد .ارزشهاي سازمانی و سيسدت هداي مدديريتی الزم بدراي
ارتقاء ابعاد گوناگون كيفيت محصول را تعريف ،اندازهگيري و بدازنرري مدینمايدد .مدديريت ارشدد دسدتيابی بده
كيفيت محصول و استمرار آن را از طريق اقدامات و رفتارهاي خود شخصاً تسهيل و پشتيبانی مینمايد.
معیار  - 2فرآیندها
سازمانهاي موفق فرآيندها و محصوالت خود را مبتنی بر خواستهها و انتظدارات ذينفعدان بده نحدوي طراحدی و
مديريت نموده و بهبود میبخشند كه رضايت مشتريان و ساير ذينفعان را جلب و براي آنها ارزش ايجاد نمايند.

معیار  -3منابع سازمانی
سازمانهاي موفق ،شراكتها ،تأمينكنندگان و منابع درونی را براي حمايدت از راهبردهداي كيفيدت محصدول و
عملكرد مؤثر فرايندهاي ذيربط ،طرحريزي و مديريت میكنند.

معیار  - 4کارکنان
سازمانهاي موفق استعدادهاي كاركنان خود را در سطح فردي ،گروهی و سازمانی بهطور كامل به كار گرفتده و
مديريت میكنند و آنان را در راستاي ارتقاء كيفيت محصول ،ترغيب و تشويق كرده و توانمند ساخته و اقددامات
الزم را جهت افزايش انريزه و مشاركت آنها در بهبود كيفيت محصول به عمل میآورند.
معیار  -5نتایج مشتریان و مصرفکنندگان
سازمانهای موفق بهطور مستمر نتایج فعالیتهای خود را در ارتباط با مشتریان و مصرفکنندگان اندازهگیاری و باه نتاایج
برجستهای دست مییابند.
معیار  -6نتایج محیطزیست و جامعه
سازمانهای موفق بهطور مستمر نتایج و مثار فرمیندها و محصوالت خود را بر جامعه و محی زیست اندازهگیری و باه نتاایج
برجستهای دست مییابند.
معیار  -7نتایج عملکردی
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سازمانهای موفق نتایج عملکر دی و نتایج منابع انسانی خاود را باا توجاه باه بهباود کیفیات محصاول و مناافع ذینفعاان
اندازهگیری و به نتایج برجسته دست مییابند  .سازمان باید مواردی را که در حوزه کیفیت محصول انتظار دارد بهطور شفاف
و روشن در راهبردهای کیفیت محصول بیان کند.

روشهای خودارزیابی
خودارزیابی عبارت از یک بازنوری جامع ،سامانمند و منظم فعالیتها و نتایج ،بر اساس مدل جایزه کیفیات غاذا اسات کاه
منجر به ابدامات و پروژههای بهبود شود .معموالً خودارزیابی طی  ۳مرحله به شکل نظاممند بایاد صاورت گیارد .شاکل 3
مراحل گامبهگام این فرمیند را نشان میدهد.

مرحله 7

مرحله 6

مرحله 5

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 2

مرحله 1

تعریف و

بررسی نتایج و

خودارزیابی را

گزینش و

طرحریزی

ایجاد و

ایجاد و حفظ

اجرای

اولویتها

انجام دهید

آموزش افرادی

خودارزیابی

جاریسازی

تعهد

پروژههای

که مستقیماً در

استراتژی

بهبود

این فرآیند

ارتباطات برای

مشارکت دارند

مراحل  3تا 8

مرحله  - 8پایش پیشرفت و بازنگری فرآیند
خودارزیابی
شکل  -3مراحل خودارزیابي
خودارزیابی به چهار روش صورت میگیرد که شامل موارد زیر است:

 -1روش پرسشنامه :در این روش تعدادی از مدیران و کارشناسان انتخاب میشوند و مدل و شیوه تکمیال پرسشانامه
در یک نصفهروز برای منها تشریغ میشود .نمونهای از فرم پرسشانامه در وبساایت جاایزه بابالدساتیابی اسات .ساپ
پرسشنامه جمعبندی شده و گروه تعالی سازمانی در مورد نقاط بوت و فرصتهای بهبود تصمیمگیاری و ابادامات بهباود را
تعریف میکند .این روش ساده است و برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند استفاده از من پیشنهاد میشود.
 -2روش کارگاه :در این روش تیمی از مدیران و سرپرستان و تسهیل گران (مشااور) تشاکیلشاده و پا

از گذرانادن

دوره های مموزشی مرتب که در باال ذکر شد .همه مدیران ،شرکت را برحس معیارها و با استفاده از منطق رادار امتیاازدهی
نموده و پ

از تعیین نقاط بوت و فرصتهای بهبود ،ابدامات 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.
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 -3روش پر فرما :در این روش ،کمیته تخصصی تعالی کیفیت برحس معیارهای مدل تشکیلشده و هر یک از اعضای
گروه مموزشهای تخصصی مشنایی با مدل ،منطق رادار و روشهای خودارزیابی را میگذرانند .سپ

با استفاده از فارم پار

فرما که مبتنی بر منطق رادار است اطالعات مربوط به معیارهای توانمند ساز و نتایج گردموری نموده و در اختیار مساووالن
هر کمیته تخصصی برار میدهند .مسووالن گروههای تخصصی برگههای پر فرما را بررسی و امتیازدهی را انجام میدهند.
یکی از مزایای این روش این است که خودارزیابی مبتنی بر شواهد بیشتری صورت میپذیرد .باهطورمعماول باا توجاه باه
پیچیدگی 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 ،انرژی و محی زیست
 کمیته طراحی محصول
 کمیته مدیریت فنموری و دانش
 کمیته شاخصهای نتایج
 -4روش شبیهسازی جایزه :در این روش تمامی مراحل روش پر فرماا انجاام مایشاود؛ منتهاا در اداماه اظهارناماه
تهیهشده و گروهی متشکل از ارزیابان مموزشدیده داخلی و بیرون سازمان ،اظهارنامه را مطالعه و امتیاز شرکت را مشاخص
و بر اساس فرصتهای بهبود شناساییشده پروژههای بهبود را تعریف ،اولویتبندی و اجرا میکنند.
 -5روش تلفیقي :درصورتیکه هر یک از روشهای فوق با روش کارگاه ترکی شود .روش تلفیقای حاصال مایشاود.
همانند روش پرسشنامه  -کارگاه ،پرفرما-کارگاه و شبیه سازی-کارگاه
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منطق رادار RADAR

منطق رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی بدرتمندی است که روشی ساختاریافته برای پرسش درباره عملکرد سازمان
را ارائه میکند .در عالیترین سطغ ،منطق رادار بیان میکند که سازمان به موارد ذیل نیاز دارد:
• تعیین نتایجی که برای دستیابی به من بهعنوان بخشی از استراتژیشان ،هدفگذاری شود)Result( .
• طرحریزی و توسعه مجموعه یکپارچهای از رویکردهای مناس که نتایج الزم در زمان حال و مینده را محقق سازد.
()Approach
• بهمنظور حصول اطمینان از جاریسازی رویکردهای مذکور ،روش نظاممندی به کار گیرد)Deploy( .
• رویکردهای جاریشده را بر اساس پایش ،تجزیهوتحلیل نتایج بهدستممده و فعالیتهای یادگیری ارزیابی و اصالح
کند)Assess & Refine( .
منطق رادار معیار اندازهگیری سطغ بلوغ تعالی کیفیت  -چه در فرمیند خودارزیابی 4و چه در ارزیابی (که توس گروه ارزیابی
جایزه انجام میشود) -است.
شکل  4عناصر و ویژگیهای منطق رادار را نشان میدهد:

شکل  -4عناصر و ویژگيهای منطق رادار

 4در خودارزیابی به روش کارگاه ،پر فرما و شبیهسازی از این منطق استفاده میشود.
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ارکان جایزه ملي کیفیت غذا
ارکان جایزه کیفیت غذا  7رکن تشکیلشده است که عبارتاند از:
 رئی

جایزه

 اعضای کمیته راهبری جایزه
 مسوول دبیرخانه و مجری جایزه
 مسوول کمیته ارزیابی و مموزش
 مسوول کمیته اجرایی
 ارزیاب ارشد
 ارزیاب

برنامه زمانبندی شرکت در جایزه
زمانبندی شرکت در جایزه ملی کیفیت غذا به شرح جدول  3است.
جدول  -3برنامه زمانبندی جایزه در سال 97
ردیف

شرح ابدام

زمان

9

شروع ثبتنام

تیر ماه 17

2

پایان مهلت ثبتنام

 9۱مرداد ماه 17

3

شروع فرمیند ارزیابی

مرداد ماه 17

4

مراسم پایانی

مهر ماه 17
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سایر موارد
اصل محرمانگي :کلیه اطالعاتی که اعضای گروه و دبیرخانه در بال اظهارنامه و مشاهدات در بازدید از محال دریافات
میکنند محرمانه تلقی شده و اعضای گروه ارزیابی مکلف میشوند که این اصل را رعایت کنند.
رسیدگي به درخواستهای احتمالي :تمامی مواردی که متقاضیان باید از من مگاه باشاند در ایان راهنماا ذکرشاده و
تمامی مراحل ثبتنام ،انتخاب گروههای ارزیابی ،فرمیند ارزیابی و امتیازدهی بر اساس روشهاا و دساتورالعملهاای مادون
انجامشده و با استفاده از فرمیند تضمین کیفیت جایزه ،نظارت مستمر بر حسن انجام کاار صاورت مایپاذیرد .درعاینحاال
درصورتیکه متقاضیان نکتهای در مورد فرمیند ارزیابی داشته باشند میتوانند کتباً من را به دبیرخاناه جاایزه کیفیات غاذا و
اعالم کنند.
هزینه ایاب و ذهاب و اسکان :طبق روش اجرایی برگزاری جایزه کلیه هزینههای ایااب و ذهااب ارزیاباان باه محال
شرکت و پذیرایی در زمان ارزیابی و اسکان احتمالی در شهرستان به عهده متقاضی است.
تماس با ما
آدرس دبیرخانه:
تهران خیابان مفریقا باالتر از چهارراه جهان کودک پالک  ۳۳برج نوین مفریقا واحد  3۷7کانون انجمن های صنایع غذایی
ایران ،دبیرخانه جایزه ملی کیفیت غذا
تلفن ۳۳۳۳9361 :
نمابر۳۳۳۳913۳ :
کد پستی91617346۱3 :
مدرس الکترونیکیinfo@ifif.ir :
وبسایتwww.ifif.ir :
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