
دکتر اسماعیل امینی
تاندارد رئیس گروه سنجش نرخ کیفیت کاالهاي سازمان ملی اس
ایران و مسئول دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران

ن ا ل اع ا دکت

نآشنایی با نظام ارزیابی ملی کیفیت ایرا





تعریف استاندارد و کیفیت و ارتباط آن ھا

ازعیجمتوسطاستانداردیک.دهدمیرخمکرربطورکهمشکالتیبراياستحلیراهاستاندارد–استانداردد•
قرارعمومیاراختدرصالحذيسازمانیکتصویبوتأییدازپسوشودمیمکتوبوتعیینصالحذيکارشناسان

.گیردمی

اینکهاستهتوجقابلموردنظر،منظوریاقصدبرايمحصولیکبودنمناسبازاستعبارتکیفیت–کیفیت•
کردنصادياقتدرالزاماتونیازهارعایتبلکهشودنمیشاملرامحصولبخشرضایتعملکردتأمینتنهاتعریف
برايمحصولازريگیبهرهوتهیهتواناییایجادکیفیتاساسیهايجنبهازیکیواقعدر.گیردمیدربرنیزراتولید

.استمشتريیاکنندهمصرف 3



استانداردها و کیفیتت•
:باشند استانداردها در تضمین کیفیت داراي سه نقش اصلی می•

صات و توانند مشخگردد استانداردها میاز آنجا که تضمین کیفیت با یک طراحی خوب آغاز می–الف •
.ویژگیهاي طراحی را تهیه کنند

.کننداستانداردها آزمونهایی را که اساس کنترل کیفیت و صدور گواهی است مشخص می–ب •
تضمین توانند الگو و راهنماهایی را براي چگونگی طرح ریزي، اجرا و هم چنین ارزیابیاستانداردها می–ج •

.کیفیت فراهم کنند 4



ايلحظههايموفقیتباراايجزیرهوهدفبیسرگردان،سازمان-مدیریتیهايسیستماستقرار

مدیریتستمسی.کندمیتبدیلدائمیمهارتمتعهدوروشناندازيچشمباهدفمندسازمانیبهتبدیل

وهادادهسنجش(حقایقبرمبتنیمحور،کیفیتمشتریان،رويبرمتمرکزاستفرآینديکیفیت

مستمرابیارزیطریقازسازمانیاهدافبهدستیابیبرايکههاییتیمبرمتکیو)آماريهايروش

.داشتدبرخواهدرراشایانیدستاوردهايکه.شودمیرهبريسازمانارشدمدیریتتوسطفرآیندها

وجود نظام ارزیابی ملی کیفیت درکشورها بسیار الزم و ضروري به نظر میرسیدد 5



ابعاد کیفیت



7

.مشخصات عملیاتی و کارکردي اولیه واصلی یک محصول یا خدمات را عملکرد می گویند•
:(performance)عملکرد-1

.عبارت است از مشخصات ثانویه که مکمل کننده کارکرد اصلی است•
(Features)مشخصات-2

.قابلیت اطمینان احتمال عملکرد بد محصول در دوره مشخص است•

(Reliability)قابلیت اطمینان-3

.ی ایران را داشته باشدماشین ظرفشویی ما باید تایید استانداردهاي مل. یعنی محصول الزامات و استانداردهاي از پیش تعیین شده را بر آورده سازد. تطابق محصول با استانداردها•
(Conformance)تطابق-4

.  باشدبعبارتی میزان زمانی که کیفیت خود را کامالً از دست بدهد و دیگر قابل استفاده و حتی قابل تعمیر ن. میزان استفاده از محصول یا عمر مفید محصول•
(Durability)دوام-5

.  اینکه محصولی را چقدر سریع و آسان بتوان تعمیر کرد. این جنبه شامل مولفه هایی مانند سرعت، دقت، سهولت و قابلیت تعمیرپذیري است•
(Serviceability)قابلیت تعمیر شدن-6

تري و پاسخگویی صحیح و مشهايبرند باید پاسخگو سواالت و خواسته هاي مشتري باشد، این جنبه هم بر این موضوع تاکید می کند، یعنی در دسترس بودن، گوش دادن به گفته •
سریع به مشتري

(Response)پاسخگو-7

طور احساس می ر می آید، چنظاحساس مولفه مهمی است، انسانها زیبایی را دوست دارند و زیبایی را می توان حس کرد، این جنبه بر این تاکید دارد که یک محصول چطور به•
.شود و چطور بیان میشود یا چگونه در مورد آن صحبت می کنند

(Aesthetics)زیبایی-8

.  ستهرچه برند یا محصولی نزد مشتریان و جامعه شناخته تر باشد، اقبال عمومی مردم به آن بیشتر ا. میزان اعتبار و تصویر بیرونی محصول و برند را گویند•
(Reputation)شهرت-9

.جنبه امنیت براي مشتري مهم است، مشتري دوست دارد محصولی بخرد که از امنیت آن خاطرش جمع باشد•
(Safety)ایمنی-10

فراوانی می دهند اهمیتیستاینکه محصول چقدر دوستدار محیط زیست است میتوان در تصویر سازي ذهن مخاطب و مشتري هم بسیار مهم و موثر باشد، امروزه مردم به محیط ز•
.و اگر محصولی نتواند به این جنبه پاسخ دهد به مرور زمان از دید مردم کنار می رود

(Environmental Kindness)دوست دار محیط زیست-11



:کیفیتمفهومتکاملیسیر
راآنتوانیمگرفت،پیراکیفیتتکاملیسیربتواناینکهبراي
رایجهانبازارهايرهبريکهبرتريهايشرکتتکاملیسیردر
بیقیتطمفهومچهارکیفیت،اصوال.نمودمشاهدهدارند،عهدهبر
کسبهبنهایتاًواستکردهسپريزیرترتیببهراسطحچهاریا

:استرسیدهمشتريوفاداري



اردتطبیق با استاند



تطبیق با 
استاندارد

تطبیق با کاربرد



تطبیق با 
استاندارد

تطبیق با 
کاربرد

هتطبیق با هزین



تطبیق با 
استاندارد

تطبیق با 
کاربرد

هتطبیق با هزین

تطبیق با 
نیازهاي پنهان



تطبیق اخیري که براي کیفیت ارائه شده است عبارتست از

استدستیابی به حس وفاداري مشتري



کرد؟ییشناسارااند،یافتهدستجهانیهايموفقیتبهکهرابرتريهايسازمانوهاشرکتتوانمیچگونه
ملیزجوایاعطايوکیفیتملیارزیابینظام،جهانسطحدرشدهارائههايمدلوهاروشترینرایجازیکی

باشدمیکیفیت
:استشدهشروعزیرمواردبهدستیابیهدفبایافتهتوسعهکشورهاياکثردربیستمقرندومنیمهازکه

افزایش توجه به نهادینه سازي تفکر بهبود کیفیت جامع در سازمان ها•

دستیابی به مزیت رقابتی•

گسترش مفاهیم ارتقاي سازمانی•

شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی، اولویت بندي•

تسریع چرخه بهبود مستمر•



وجود خواهد داشت  آنهائی که سازمان در آینده دو نوع 
.را اجراء کرده اندکیفیت فراگیر

و آنهائی که از دور خارج شده اند  شما مجبور به اجراء 
!یستاجباري نبقاءزیرا . نیستید) مدیریت کیفیت جامع(

تعاریف ارایه شده در زمینه مدیریت کیفیت جامع



TQMوبودنمؤثرافزایشبرايرویکردیکازعبارتست
برايطریقییکرویکرداین.سازمانجانبههمهانعطاف پذیري
فعالیت ها،بخش ها،ازاعمسازمانهمهمشارکتوسازماندهی

Oakland.می باشدسازمانیسطحهردرافراد 1991)(

مدیریت کیفیت فراگیر



I-اجزاءازاستفادهTQM

II-خبرگاننظراتبکارگیري
III-موفقتجاربازبرداريالگو
IV-سازمانیتعالیوسرآمديهايمدلازاستفاده

روش هاي شناخته شده



Japan

تعالی سازمانیتاریخچه مدل هاي 



)تحول در سازمان و نقش مدیریت و رهبري در آن (  



تحوالت آینده در سازمانھا

.استتغییردارد،خودوجودهموارهوآنچهاستتغییردرحالچیزهمهه•
.می باشیمآنهارهبريومدیریتدرنوینشیوه هاياتخاذنیازمندنوینسازمانهايواثربخشیبرکاراییافزودنبراي•

.بودخواهدوپاسخگومتحولسازمانهايآنازجهانیپررقابتعرصۀآیندهدرکهمیشودپیش بینی•
حرکتوکمالتوسعهجهتدرسازمانیوفردياهدافتلفیقضمنکههستندهاییسازماناینها•

.می کنند



چکیده
همه چیز در حال تغییر است و آنچه همواره وجود دارد، خود تغییر و تحول است. 11

گیزشی، خودان"براي ساخت سازمانهاي آینده متناسب با تحوالت پیش رو بایستی فرهنگی با پنج ویژگی .

.درآنها گسترش یابد"خودمدیریتی ، خودساماندهی، مسئولیت پذیري و خودکنترلی

انه سناریوي احتمالی براي ورودسازمانها به دنیاي جدید،ایجاد شایستگی هاي هفت گبا درنظرگرفتن .2

:ضروري می باشد که عبارتند از



شایستگی هاي هفت گانه  

تعهد به هدف .1
واالتر 

مسئولیت پذیري .2
رهبري 

تشکیل تیمهاي. 3
چند منظوره 

مشارکت نظام . 4
مند  مدیریت دانش . 5 نگرش جهانی . 6 لاستقبال از تحو. 7
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کنیمتبدیلتومیکوانبهرانیوتنیمؤلفه هاينیازمندیمفردابهرسیدنجهتسازمانهادرتحولایجادبراي.33
است؛یافتهنموداساسیچالش6قالبدرکهفعلیبجاينوینپارادایمهايجانشینیبرايچالشی

نیاز هاي اساسی براي تحول

نیاز به بینش و چشم انداز . 1
واحد 

نیاز به حاکمیت اخالق . 2
و ارزش محوري، 

و نیاز به پاسخگویی. 3
حسابرسی، 

جهانی شدن، . 4

و جامع نگري به کیفیت. 5
تعالی عملکرد 

مجازي سازي و کاربرد . 6
.تکنولوژي اطالعاتی
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:مدل ارزیابی ملی کیفیت 
اساسیممفاهیواصولبرتکیهباکهاستمدیریتیساختار

وجامعکیفیتمدیریتاصلیمعیارهايبهداشتنتوجهو
میراهمفرابهسازيوپیشرفتموجباتخودارزیابیسیستم
.کند



مدل ارزیابی ملی کیفیت



شکل گیري نظام ارزیابی ملی کیفیت ایران و مستندات و جایگاه قانونی  آن

102از مصوبات14طبق بند 
امین اجالسیه شوراي عالی 

استاندارد ایران

104از مصوبات 9طبق بند 
امین اجالسیه شوراي عالی 

استاندارد ایران

قانون 7از ماده 20طبق بند 
تقویت و توسعه نظام 

استاندارد کشور مصوب 
مجلس شوراي اسالمی ایران



ویژگی هاي مدل نوینن
تعادل در منافع ذي نفعان

مدیریت راهبردي کیفیت محصول
فرآیند گرایی
تضمین کیفیت
مشتري مداري

توانمندسازي و یادگیري
مدیریت زنجیره تامین

بهره وري در مصرف منابع
مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی



نظام  ارزیابی ملی کیفیتاهداف  

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت 

حرکت بسوي نظام مدیریت کیفیت جامع 

مکان ارزیابی سازمان هاي کشور بر اساس معیارهاي علمی ا

امکان خودارزیابی سیستماتیک توسط سازمان ها 

امکان شناسایی دستاوردهاي موفق سازمان ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها 

ایجاد انگیزه رقابت در سازمان ها براي بهبود دائمی کیفیت 

شناسایی و معرفی سازمان هاي برتر کشور و تایید و ارج نهادن تالش سازمان ها در راستاي بهبود کیفیت محصوالت

افزایش توان رقابت پذیري سازمان هاي کشور در سطح ملی و بین المللی 

ضاي ملی و توجه ویژه به ویژگی ها و الزامات اقتصادي حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصوالت و خدمات سازمان در جهت حضور در ف
)صادرات(بین المللی 
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نظام  ارزیابی ملی کیفیت برای سازمان ھافواید

شناخت نقاط قوت 
و زمینه هاي قابل 

بهبود 

افزایش کیفیت 
محصول 

بهبود مدیریت 
کیفیت محصول 

افزایش قدرت 
رقابت 

ارافزایش سهم باز

سنجش قابلیت 
هاي سازمان و 

محصول، در برابر 
سازمان هاي مشابه 

ه نگرش واقع بینان
در بین سازمان در 
ارتباط با کیفیت 

محصول 
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ملی کیفیت ایرانارزیابیمدل 



چرخھ دمینگ و مقایسھ آن با منطق رادار



تعداد ادوار جایزه ملی کیفیت برگزار شدهه

یراندوره ارزیابی ملی کیفیت و اهداي جایزه ملی کیفیت ا16



جوایز کیفیت دستگاهیی

دو دوره جایزه حوزه وزارت نفت

هشت دوره جایزه حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

شش دوره جایزه کیفیت حوزه غذا و دارو

یک دوره جایزه حوزه غذا

سه دوره جایزه حوزه وزارت صنعت

97هزار مدرسه به فرآیند  ارزیابی ملی کیفیت 48000دوره جایزه حوزه وزارت آموزش و پرورش با ورود 4



.بدنبال مقصر نگردید، سیستمهاي مدیریتی خود را بهبود دهید

)دکتر دمینگ ( 

:سخن آخر 

91


