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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

  :  هدف – 1
  EFQMمشخص نمودن نحوه استقرار مدل تعالی سازمانی و رویه هاي اجرایی آن بر اساس مدل 

2 – دامنه کاربرد   : 
این نظامنامه کلیه حوزه هاي ------- را در بـر میگیرد.  

 : EFQM 3 – مراجع  مدل سرآمدي

4 – تعاریف :   الف  سازمان : منظور از سازمان در این نظامنامه ------ می باشد 
. 

 میـانی سـازمان میباشـد    مدیران  ، مدیران ارشد و    )رئیس کمیته    (  متشکل از مدیرعامل    گروهی :کمیته راهبري   ) ب  
فعالیتهاي سازمان در مورد حرکت به سوي تعالی را بر عهـده دارد  گیري هاي کلی و برنامه ریزي        وظیفه تصمیم  که

این کمیته با توجه به ماهیت موضوع معیار اول و دوم مدل تعالی سازمانی به عنوان کمیتـه اجرایـی ایـن معیارهـا نیـز
  .ایفاي نقش مینماید  

 کمیته راهبري به عنوان دبیر تعیـین   از مدیران اعضاء کمیته راهبري که از سوي رئیس  ی یک :سازمانیمدیر تعالی   ) ج
  .میگردد و در زمان عدم حضور رئیس کمیته تمام اختیارات و مسئولیتها وي را به عهده دارد 

وظیفه انجام فعالیتهـاي مـرتبط بـا اسـتقرار مـدل تعـالی درکه  شاغل در سازمان گروهی از افراد  :کمیته اجرایی    ) چ
ته ها با توجه به فعالیتهاي سازمان و معیارهاي مدل تعالی سـازمان تـشکیل شـده واین کمی . سازمان را دارا می باشند      

انجام فعالیت می نمایند ، رؤساي کمیته ها مطابق نظر مدیر تعالی سازمان و با هماهنگی مدیر عامـل و اعـضاء کمیتـه
 .ها توسط مدیر تعالی و رؤساي کمیته ها تعیین می شوند 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

 در آن نحوه برنامه ریزي و تدوین رویکرد ، جـاري سـازي ، ارزیـابی و بـازنگري نتـایج مدرکی که  :اظهار نامه   ) د  
  .بدست آمده در سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی تشریح می گردد 

ایـن تـیم شـامل    .  گروهی که مسئولیت تدوین و نهایی نمودن اظهار نامه را بر عهـده دارد        :تیم تدوین اظهار نامه     ) ه  
ه راهبري و در صورت نیاز افرادي از کمیته هاي اجرایی که با نظر مدیر تعالی سازمان و رؤسـاي کمیتـه    اعضاء کمیت 

  .هاي اجرایی انتخاب می شوند ، می باشند 

 گروهی که مسئولیت انجام خود ارزیابی ها را در سازمان بر عهده دارد ، که این افـراد مطـابق   :تیم خود ارزیابی   ) و  
  .ازمان و رؤساي کمیته هاي اجرایی از بین اعضاي کمیته هاي اجرایی برگزیده می شوند نظر مدیر تعالی س

: مسئولیتها – 5
  رئیس کمیته راهبري  ) الف
شرکت در جلسات کمیته راهبري  .1
مشخص نمودن وظایف و اختیارات اعضاء کمیته راهبري  .2
برقراري ارتباط الزم با مدیر تعالی سازمان .3
  راهبريارش هاي ارائه شده از طرف کمیتهبررسی و تأیید گز .4
پیگیري اجراي فعالیتهایی که باید توسط کمیته اجرا شود  .5
مطالعه گزارشات ارائه شده به کمیته راهبري و تصمیم گیري مرتبط  .6
تأمین منابع مورد نیاز کمیته هاي اجرایی که مورد تصویب قرار گرفته است  .7
انی اجراي آنها مشخص نمودن اهداف کمیته و برنامه زم .8
جایگزینی احتمالی افرادي که تحت شرایط توانایی اجراي اهداف محوله را ندارند  .9

رئیس کمیته راهبري ارشد ترین فرد در مورد کلیه تصمیم گیري هاي الزم در مباحـث تعـالی سـازمانی .10
.می باشد 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

  اعضائ کمیته راهبري  ) ب
شرکت در جلسات کمیته راهبري  .1
له از سوي رئیس کمیته انجام وظایف محو .2
ارائه گزارشات الزم از کمیته اجرایی مرتبط به کمیته  .3
درخواست منابع الزم در کمیته اجرایی مرتبط از رئیس کمیته راهبري  .4
شرکت در جلسات اولویت بندي پروژه هاي بهبود  .5

    سازمانیمدیر تعالی ) ج
تعالی  برون سازمانی در موارد مرتبط با مدل هايارتباط با طرف .1
برقراري ارتباط الزم با اعضاء کمیته  .2
آمـوزش هـا ،( انجام هماهنگی هاي الزم و اطالع رسانی جهت برگزاري جلسات مرتبط با مدل تعـالی    .3

ی مرتبط اجرایو کمیته ... ) 
ثبت و جمع بندي گزارش هاي ارائه شده از طرف کمیته و ارائه به رئیس کمیته راهبري جهت تأیید  .4
سات کمیته راهبري و ثبت صورتجلسات شرکت در جل .5
تهیه برنامه هاي ارزیابی با همکاري ارزیابان ارشد .6
پیگیري اجراي فعالیتهاي واگذار شده به اعضاء کمیته و ارائه گزارش به رئیس کمیته  .7
پیگیري اجراي وظایف محوله از سوي رئیس کمیته راهبري  .8
شرکت در جلسات افتتاحیه و اختتامیه ارزیابی  .9

کت در جلسات تدوین اظهار نامه و انجام نظارت هاي الزم شر .10
شرکت در جلسات اولویت بندي پروژه هاي بهبود  .11
تدوین گزارش هاي نهایی ارزیابی و ارائه به کمیته راهبري  .12
تأیید نمودن اعضاء تیم هاي ارزیابی و تدوین اظهار نامه  .13
تهیه برنامه زمانبندي اجراي پروژه هاي بهبود  .14
ودن اعضاء تیم هاي ارزیابی و تدوین اظهارنامه با هماهنگی رئیس کمیته هاي اجراییمشخص نم .15

  رؤساي کمیته هاي اجرایی  ) د
انجام هماهنگی هاي الزم و اطالع رسانی جهت انجام جلسات کمیته مرتبط .1
)در صورت انجام دعوت از سوي مدیر تعالی سازمان ( شرکت در جلسات کمیته راهبري  .2

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

 وظایف و اختیارات اعضاء کمیته اجرایی مشخص نمودن .3
شرکت در جلسات کمیته اجرایی مرتبط به منظور انجام ارزیابی ها .4
شرکت در جلسات کمیته اجرایی مرتبط به منظور تدوین اظهار نامه  .5
 کمیته مرتبط و کمیته هاي دیگر  برقراري ارتباط الزم با اعضاء .6
ان بر قراري ارتباط الزم با مدیر تعالی سازم .7
رف کمیته و ثبت صورتجلساتبررسی و تأیید گزارش هاي ارائه شده از ط .8
پیگیري اجراي فعالیت هاي واگذار شده به کمیته اجرایی مرتبط  .9

مسئولیت انجام فعالیتهاي کمیته اجرایی مرتبط با رئیس کمیته می باشد  .10
ارائه گزارشات الزم به کمیته راهبري  .11
 کمیته اجرایی مرتبط تأمین منابع مورد نیاز  پیگیري .12
این فـرد در زمـان عـدم حـضور( مشخص نمودن فردي در کمیته اجرایی مرتبط به عنوان جانشین خود     .13

) رئیس کمیته تمام اختیارات و مسئولیتهاي وي را بر عهده دارد 
مشخص نمودن اهداف کمیته و برنامه زمانی اجراي آنها  .14
توانایی اجراي اهداف محوله را ندارند جایگزینی احتمالی افرادي که تحت هر شرایط  .15

  اعضاء کمیته هاي اجرایی  ) ج
شرکت در جلسات کمیته اجرایی مرتبط به منظور انجام ارزیابی ها .1
شرکت در جلسات کمیته اجرایی مرتبط به منظور تدوین اظهار نامه  .2
انجام وظایف محوله از سوي رئیس کمیته  .3

  ارزیابان ارشد   ) چ
که تـیم ارزیـابی انتخـاب مـی شـوند     بـین   اساس نظـر مـدیر تعـالی سـازمان از      برارزیابان   این   در صورت نیاز  

:مسئولیت آنها به شرح ذیل میباشد 
همکاري در تدوین برنامه ارزیابی با مدیر تعالی سازمان .1
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

شرکت در جلسات ارزیابی  .2
انجام هماهنگی هاي الزم بین اعضاء تیم ارزیابی مرتبط  .3
ع در زمانهاي الزم در مدت ارزیابی تشکیل جلسات اجما .4
ارائه راهنمایی هاي الزم به اعضاء تیم ارزیابی مرتبط  .5
جمع بندي گزارش مربوطه به تیم ارزیابی مرتبط و ارائه به مدیر تعالی سازمان .6
شرکت در جلسات اجماع نهایی  .7

  اعضاء تیم ارزیابی ) ي
شرکت در جلسات ارزیابی  .1
ارزیاب ارشد انجام وظایف محوله از سوي  .2
شرکت در جلسات اجماع در زمانهاي الزم در مدت ارزیابی  .3
ارائه گزارش هاي مورد نیاز به ارزیاب ارشد  .4

   )EFQMبر اساس مدل تعالی سازمانی (  شرح فعالیت سازمان – 6

  :سازماندهی ) الف 
مـدیر تعـالی سـازمان دبیـر کمیتـه . ابتدا مدیر عامل طی حکم سازمانی مدیر تعالی سازمان را معرفـی مـی نمایـد                  

  .راهبري سازمان نیز می باشد و مسئولیت هاي تشریح شده را دارا است 
مـدیر تعـالی بـا    . مـی باشـد   مـدیران میـانی    و  ارشـد   مـدیران ) رئـیس کمیتـه   (  از مـدیرعامل  کمیته راهبري متشکل 

ان مـی نمایـد و سـپس اعـضاي کمیتـه هـايهماهنگی مدیر عامل اقدام به انتخاب رؤساي کمیته هاي اجرایی سـازم         
 EFQMاجرایی توسط مدیر تعالی سازمان و رؤساي کمیته ها تعیین و مطابق لیست اعـضاي کمیتـه هـاي اجرایـی                   

اعالم می شود و در نهایت  ارتباط هر یک از کمیتـه هـا بـا معیارهـاي مـدل در مـاتریس ارتبـاط معیارهـاي مـدل بـا                 
  .الی و رؤساي کمیته ها مشخص می شود کمیته هاي اجرایی توسط مدیر تع

اعـضاء ایـن تـیم هـا توسـط. از بین  اعضاء کمیته اجرایی دو تیم تدوین اظهار نامه و خـود ارزیـابی تعیـین مـی شـوند            
  .رؤساي کمیته هاي اجرایی و مدیر تعالی سازمان انتخاب می شوند 

  . معیارهاي مدل را گذرانده باشند  اعضاء کمیته هاي اجرایی باید حداقل دوره آشنایی با :1تبصره 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

 :نمودار زیر بیانگر ساختار سازمانی تعالی سازمانی در شرکت ----------  می باشد 

  :نحوه تدوین اظهار نامه ) ب 
 ، مایـد ابتدا کمیته راهبري اقدام به برنامه ریزي زمانی جهـت جمـع آوري اطالعـات و تـدوین اظهـار نامـه مـی ن                      

سپس مدیر تعالی سازمانی با هماهنگی روساي کمیته هاي اجرائی اقدام به انتخاب افرادي از کمیته هاي اجرائـی بـه
تیم تدوین اظهار نامه مسئول تدوین اظهار نامه سازمان بر اسـاس مـدل تعـالی     . عنوان تیم تدوین اظهارنامه می نماید     

EFQM  یی اقدام به جمع آوري اطالعات مربـوط بـه معیارهـاي مـدل کـه بـابدین منظور هر کمیته اجرا.  می باشد
  .کمیته مرتبط می باشند ، می نمایند 

وي عهده مـدیر تعـالی سـازمان مـی باشـد ،      مسئولیت مشخص نمودن ارتباط معیارهاي مدل با کمیته هاي اجرایی بر    
  .ي مدل و کمیته هاي اجرایی سازمان نماید جهت انجام این امر می تواند اقدام به تهیه ماتریس ارتباط بین معیارها

 جمـع آوري اطالعـات را    رؤساي کمیته هاي اجرایی وظایف هر یک از اعضاء کمیته ها را مشخص نموده و اعضاء    
  .آغاز می نماید 

اعضاي کمیته هاي اجرایی با هماهنگی مدیر تعالی جهت جمع بندي اطالعات و سایر موارد الزم اقـدام بـه تـشکیل
می نمایند که در نهایت مدیر تعالی سازمانی و رؤساي کمیته هـاي اجرایـی بـین اعـضاء کمیتـه هـاي اجرایـیجلسه  

انتخاب می نماید و این افراد طـی جلـساتی کـه بـا) تیم تدوین اظهار نامه ( افرادي را جهت تدوین نهایی اظهار نامه  
نتـایج پـس از جمـع بنـدي بـه به تدوین اظهار نامه می نمایند ، هماهنگی مدیر تعالی سازمان تشکیل می شود ، اقدام   

 مدیر عامل
)رئیس کمیته  راهبري(   

کمیته هاي اجرایی  تیم تدوین اظهار  تیم خود ارزیابی 

 مدیر تعالی سازمان
)  کمیته راهبري دبیر (     

 کمیته راهبري
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی   

مودار زیر نماینگر مدل گزارش دهـی تـدوین    ن .کمیته راهبري گزارش می شود و در این کمیته تصویب می گردد             
  اظهارنامه می باشد

ور تـیم تـدوین اظهـار    اظهار نامه سازمان حداقل سالیانه یک بار با هماهنگی مدیر تعالی سازمان و با حض  :2تبصره  
  .نامه مورد بازنگري قرار می گیرد و سیر تصویب را طی می نماید 

  :نحوه انجام خود ارزیابی  ) ج
 هـاي  اقـدام بـه انتخـاب افـرادي از کمیتـه     رؤساي کمیته هـاي اجرایـی    با هماهنگی   در ابتدا مدیر تعالی سازمان             
 نماینـد و در نهایـت تـیم هـاي ارزیـابی منطبـق بـر معیارهـاي مـدل در سـازمان به عنوان ارزیابان سازمان می  اجرایی

  . تشکیل می شود 
مدیر تعالی سازمان در تعیین افراد صـالحیت ایـشان را بـرآورد نمـوده ، بـه صـورتیکه افـراد بایـد آموزشـهاي خـود

ه هماهنگی هاي الزم جهت شـرکت  در غیر این صورت مدیر تعالی اقدام ب  . ارزیابی و آشنایی با مدل را دیده باشند         
  . افراد مورد نظر در این دوره هاي آموزشی می نماید 

 .ارزیابان ارشد مطابق نظر مدیر تعالی از تیم ارزیابی انتخاب می شوند 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی    

مطابق برنامه زمانی ، در تاریخ مشخص شده ارزیابان ارشد نتایج ارزیابی کمیته خود را در جلسه اجمـاع اولیـه ارائـه
ایند و در این جلسه ، در مورد نقاط قوت ، فرصـتهاي بهبـود ، مـواردي کـه بایـد در سـازمان مـشاهده شـود ومی نم 

  .امتیاز اولیه سازمان ، بین اعضاء حاضر در جلسه توافق حاصل می شود 
کـاري  پس از آن برنامه ارزیابی سازمان ، مطابق فرم برنامـه زمانبنـدي ارزیـابی ، توسـط مـدیر تعـالی سـازمان بـا هم               

  .ارزیابان ارشد مشخص گردیده و به سازمان و تیم هاي ارزیابی ابالغ می گردد 

  

  

  نمودارمدل گزارش دهی خود ارزیابی

............

.... 

............
.... 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی    

  چگونگی تشکیل جلسات ارزیابی  )د 
 کمیتـه راهبـري ، مـدیر تعـالی ، ارزیابـان ارشـد ، با حضور مدیر عامل ، اعضاء     ( تشکیل جلسه افتتاحیه     .1

) سازمان و اعضاء دعوت شده احتمالی مدیران
انجام ارزیابی مطابق برنامه زمانبندي و ثبت نتایج در کتابچه امتیاز دهی  .2
تشکیل جلسه اجماع در زمانهاي مورد نظر ارزیابان ارشد  .3
نقـاط قـوت ، فرصـتهاي بهبـود: تشکیل جلسه اجماع نهایی و مشخص نمودن گـزارش ارزیـابی شـامل          .4

تیاز کسب شده توسط سازمان و پروژه هاي بهبود پیشنهادي ام عمده سازمان ،
 کمیتـه راهبـري ، مـدیر تعـالی ، ارزیابـان ارشـد ، با حضور مـدیر عامـل ، اعـضاء        (انجام جلسه اختتامیه     .5

و ارائه گزارش ارزیابی در جلسه ) مدیران سازمان و اعضاء دعوت شده احتمالی 
یـشنهادي مطـابق فـرم اولویـت بنـدي پـروژه هـاي بهبـودپس از برگزاري این جلسه پروژه هاي بهبود پ         .6

.توسط کمیته راهبري اولویت بندي می گردد 
 امتیـاز کـسب شـده توسـط نقـاط قـوت ، فرصـتهاي بهبـود عمـده سـازمان ،      : تهیه گزارش نهایی شامل      .7

سازمان و پروژه هاي بهبود پیشنهادي
ترجیحـاً بـه صـورت    (  زمانبنـدي مشخـصی   مدیر تعالی سازمان می باید همـراه گـزارش نهـایی ، برنامـه         .8

با همکاري رئیس کمیته اجرایی مربوطه جهت اجراي پروژه هاي بهبود ارائه نماید ) گانت چارت 
گزارش نهایی و برنامه زمانبندي اجراي پروژه هاي بهبود ، توسط کمیته راهبري تصویب می گردد  .9

ی به شرح ذکر شده ، برنامه ریزي و اجرا مـی شـود و مـدیر     سازمان در هر سال حداقل یکبار خود ارزیاب  :3تبصره  
 .تعالی سازمان مسئول برنامه ریزي و پیگیري این موارد می باشد 
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معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی    

  آیین نامه کمیته راهبري-7
  :هدف ) الف 

   هدایت و رهبري سازمان جهت حرکت به سوي تعالی و انجام امور الزم اعم از تخصیص منابع و سازماندهی 

  :ح مسئولیت ها شر) ب 
  .  همین نظامنامه تشریح گردیده است 5 بند شرح مسئولیت اعضاء کمیته راهبري در 

  : کمیته کانرا) ج 
  :  ساختار کمیته راهبري به صورت نمودار زیر می باشد 

.رئیس کمیته راهبري همان مدیر عامل می باشد  •
.د مدیر تعالی باید یکی از اعضاء کمیته راهبري باش •
) نفر 5حداقل . ( اعضاء کمیته راهبري سازمان مدیران سازمان می باشند  •
در صورت لزوم افراد دیگري نیز می توانند عالوه بر افـراد فـوق بـا همـاهنگی مـدیر تعـالی سـازمانی و •

.تصویب رئیس کمیته راهبري به عضویت کمیته راهبري باشد 

ا به دستور رئیس کمیته یا مدیر تعالی سازمانی تاریخ جلـسات مـشخص    در زمانهاي مورد نیاز بن :تشکیل جلسات   ) ه  
  .و توسط دبیر کمیته به اطالع اعضاء می رسد 

 . نفر رسمیت می یابد 3 جلسات کمیته راهبري با حضور حداقل :رسمیت جلسات ) و 

 رئیس کمیته راهبري
) مدیر عامل  (   

کمیته راهبري اعضاء  
  ) سازمانمدیران و کارشناسان ( 

کمیته راهبري اعضاء  
  ) سازمانمدیران و کارشناسان ( 

کمیته راهبري اعضاء  
  ) سازمان و کارشناسانمدیران ( 

 دبیر کمیته راهبري
) مدیر تعالی  (   

..........

...... 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


معاونت منابع انسانی 

:نظامنامه تعالی سازمانی
:

 شماره سند :01-ن 
تاریخ صدور : --/01/01 

شماره تجدید نظر  
تاریخ تجدید نظر  

نظامنامه تعالی سازمانی    

جلـسه بـه    پس از طـرح هـر موضـوع در صـورتی کـه حـداقل دو سـوم اعـضاء حاضـر در             :تصویب موضوعات   ) ز  
  .موضوع مربوطه رأي مثبت دهند ، موضوع تصویب می گردد 

اطالع رسانی نتایج ، زمان جلسات و سایر موارد به اعضاء کمیته و سایرین بر عهـده دبیـر کمیتـه : اطالع رسانی ) ح  
  .می باشد ) مدیر تعالی سازمان (

ن و جلسات کمیته هاي اجرایـی داخلـی بـا    رسمیت جلسات کلی کمیته ها با تشخیص مدیر تعالی سازما        : 1تبصره  
 .تشخیص رئیس هر کمیته رسمیت می یابد 
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 و واحدهاي سازمانی EFQMماتریس ارتباطات بین مدل سرآمدي :  پیوست یک 
محورها             اعضاء کمیته هاي اجرائی تعالی سازمانی EFQM -  شرکت --------------- استان -----------        اصالحیه --/10/01کمیته

رهبري

اول

  خط مشی 
و استراتژي

نتایج 
کارکنان

سوم
  شراکتها 
  و
منابع

فرآیندها چهارم
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 و واحدهاي سازمانیEFQMماتریس ارتباطات بین مدل سرآمدي :  پیوست یک 
محورها           اعضاء کمیته هاي اجرایی تعالی سازمانی EFQM -  شرکت-------------------- - استان-------      اصالحیه 87/10/01کمیته

نتایج مشتري پنجم

نتایج جامعه ششم

 هفتم
نتایج کلیدي 
 عملکرد
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