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  گزارش جامع پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران
  

  :مقدمه
، بنـا بـه تـصميم شـوراي       ۱۳۸۵ آبـان مـاه سـال        ۱۸پس از برگزاري چهارمين دوره جـايزه ملـي كيفيـت ايـران در روز                

سياستگذاري و تائيد رياست وقت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تغيير مدل جايزه ملي كيفيت و تدوين يك 
سـپس چنـد     .دل بومي و ملي منطبق با نيازهاي اقتصادي داخلي در دستور كـار كميتـه فنـي ايـن جـايزه قـرار گرفـت                        م

هاي  ها به کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ارایه گردید، کمیته فنی آنها را بررسی و سرانجام یکی از مدل   نویس مدل توسط کارگروه     پیش
  .زه ملی کیفیت انتخاب و پیشنهادات و نظرات تکمیلی خود را بر روي آن اعالم داشتعنوان پایه تدوین مدل جای پیشنهادي را به

از انتخاب مدل پایه، یک کارگروه تخصصی در کمیته فنی ماموریت یافت تا این مدل را براساس پیشنهادات کارشناسی اعـضاي                   پس
  . فنی ارجاع دهدکمیته فنی تدوین نموده و ویرایش اولیه آن را جهت بررسی بیشتر به کمیته

 اعضاي کمیته فنی طی جلسات متعددي بررسـی خـود را بـر روي مـدل                 1386با آماده شدن ویرایش نخست مدل در خردادماه سال          
 ویرایش بر روي آن، سرانجام مـدل تکمیـل شـده را از تـصویب خـود              3پیشنهادي آغاز و ضمن تدوین معیارها و زیرمعیارها و انجام           

گذاري جایزه ملی کیفیت ارجاع نمود که این شورا نیـز بـا ایـن مـدل                    آذرماه همان سال به شوراي سیاست      گذارند و جهت تصویب در    
 .موافقت نموده و آن را تصویب نمود

  
  همايش معرفي مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران

يزه ملـي كيفيـت     بالفاصله پس از تصويب مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران و عقد قـرارداد اجرايـي پنجمـين دوره جـا                    
 همايشي با حضور صدها تـن    ۱۳۸۶ آذرماه سال    ۲۱ در تاريخ    ،مابين موسسه استاندارد و انجمن مديريت كيفيت ايران         في

هـاي   هاي اقتصادي، كارشناسان، مسئوالن، نمايندگان مجلـس شـوراي اسـالمي، خبرنگـاران رسـانه            از مديران ارشد بنگاه   
شد و براي اولين بار مدل نوين جايزه ملي كيفيت در اين همايش به اطالع عموم   در محل هتل المپيك برگزار      ... جمعي و 

  .رسيد
  

  :هاي اجرايي تشكيل كميته
هاي مهم پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران كه با رويكرد تقويت و تـسري نهـضت كيفيـت در كـشور                  يكي از ويژگي  

  .ي بودتخصصي اجراي) هاي كارگروه(ها  صورت پذيرفت، تشكيل كميته
  .كميته اطالع رساني، كميته تحقيق و توسعه، كميته آموزش و ترويج و كميته ارزيابي: ها عبارتند از اين كارگروه

 نفـر از كارشناسـان   ۴۰دهي ساختار آن، انجمن مديريت كيفيت ايران ابتدا از حـدود              ها و شكل    براي تشكيل اين كارگروه   
هاي بهينه اجرايي      روش ،ه عمل آورد تا آنان ضمن جلسات كارشناسي خود        طراز اول مديريت كيفيت و ارتباطات دعوت ب       

  .ها تدوين نمايند را جهت اين كارگروه
  .ها تعيين و فعاليت خود را آغاز نمودند  جلسه كارشناسي، اعضاي كميته۱۱سرانجام پس از 

  :ها به شرح ذيل است هاي هر يك از كارگروه خالصه اهم فعاليت
  

  :يكميته اطالع رسان
   نسخه۱۰۰،۰۰۰ تيراژ به  چند روزنامه اقتصاديضميمه بصورتنشر ويژه نامه جايزه ملي کيفيت ايران تهيه و  -۱
  :لب ذيل مي باشد   نسخه که حاوي مطا۳۰۰۰ چاپ کتاب مدل نوين جايزه در تيراژ -۲
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  دبير و مجري جايزه ، پيام رييس •
  مروري بر جايزه ملي کيفيت ايران •
 زه ملي کيفيت ايران مباني علمي جاي •
  مدل جايزه ملي کيفيت ايران •
  نظامنامه جايزه ملي کيفيت ايران •
   راهنماي متقاضيان •

   چاپ مجدد اطالعيه و فرم ثبت نام متقاضيان در روزنامه دنياي اقتصاد-۳
 خبـر و     زي واحد مرکـ   ، ايرنا ، مهر ، موج ،هاي معتبر کشور شامل فارس      جلسات نشست خبري با تعدادي از خبر گزاري        -۴

   دنياي اقتصاد و پول، سرمايه،اطالعات، بخش خبر صدا و سيما و روزنامه هاي کثير االنتشار کيهان
   نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران با تجربه۱۶ تشکيل ستاد خبري با دعوت -۵
  هاي صنعتي  نفر از مديران ارشد ارتباطات و روابط عمومي سازمان۱۲ دعوت از -۶
   بنگاه اقتصادي۲۰۰۰انک اطالعاتي از  تشکيل ب-۷
   دوره سمينار در محل انجمن مديريت کيفيت و اداره کل استاندارد استان تهران۲۱ اطالع رساني و تدارک برگزاري -۸
   طراحي و چاپ رايگان آگهي در نشريه کيفيت و مديريت و خبرنامه انجمن مديريت کيفيت ايران-۹

   برنامه خبری۴ رسانه عمومی و در قالب ۴۰ش از يخبر در ب سطر ۳۰،۰۰۰د بالغ بر ي تول– ۱۰
  ها رسانه يزگرد خبري و درج اخبار آن در ده برگزاري دو م– ۱۱
 تصويب مدل و جلسه مشترک روساي جوايز ملي کشورهاي اسـالمي    ، پوشش خبري در سه نوبت برگزاري همايش       – ۱۲

  جزيره کيش
 ۱۵ندگان مجلس شورای اسـالمی بـالغ بـر    ياي عضو شورايعالي استاندارد و نماه  رايزني با برخي از مقامات وزارتخانه    -۱۳

  زه در راستای نهضت ملی کيفيتيمقام مسئول در خصوص نقش جا
تـه فنـی و شـورای    ي اعـضای محتـرم کم  ، سـازمان اسـتاندارد   ، مسئوالن کشوری  ،شی با حضور مقامات   يی هما ي برپا – ۱۴
  صدها سازمان و شرکت ک با حضورياستگذاری در محل هتل المپيس
  

  :كميته تحقيق و توسعه
   طراحي و اجراي سايت جايزه ملي كيفيت ايران و تدوين محتواي علمی الزم -۱
   INQA طراحي و اجراي نرم افزار تحت وب خودارزيابي سريع، براساس مدل -۲
   ويرايش علمي و ادبي مدل جايزه ملي كيفيت ايران- ۳
  ه جايزهنام  طراحي و تدوين ويژه- ۴
   تدوين راهنماي پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران به همراه ترجمه التين مدل- ۵
  با اصول مديريت كيفيت و سرآمدي INQA تطبيق مدل - ۶
  ISO9004:2000 با INQA تطبيق مدل - ۷
  INQ تدوين دوره آموزشي تربيت ارزيابان داخلي براساس مدل - ۸
  ظهارنامه تدوين دوره آموزشي تدوين ا- ۹

   طراحي و تدوين دوره تربيت ارزياب جايزه- ۱۰
   تدوين دفترچه امتيازدهي مدل با توجه به مفاهيم جديد مدل- ۱۱
  د و خدماتيهای نمونه بخش تول ين اظهارنامه تدو– ۱۲
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  ع برق و صنايع خودروي صنا، صنايع غذايي،ن راهنماهای تخصصی مدل در بخش دولتي تدو– ۱۳
  های عمومی مدل  يس کتابچهنوش ين پي تدو– ۱۴
  

  :كميته آموزش و ترويج
  ها هاي خودارزيابي براي سازمان دوره آموزشي مفاهيم مدل و تکنيک) شش(۶هماهنگي و اجراي  •
  هاي متقاضي در سطوح اشتهار و تنديس  دوره آموزشي تدوين اظهارنامه جهت سازمان)دو(۲هماهنگي و اجراي  •
 سنديکاها و مراکز تخصصي و برگزاري جلـسات حـضوري بـا    ،ها فني با انجمن  ارتباط بصورت مکاتبه و تماس تل      •

  : هاي ترويجي جايزه بشرح ذيل  برخي از آنها در جهت فعاليت
  هي اتحاد۲۳ -الف 
   انجمن۶۰ -ب 
  کاي سند۱۴ –ج 
  

  :كميته ارزيابي
   ارزيابان جايزههاي تيمجلسات توجيهي دوره ) نه (۹برگزاري  •
  های ارزيابان جايزه ميجلسات آموزشي تدوره )سه(۳ برگزاري  •
 اشـتهار و اهتمـام در قالـب    ،سيزه در سـطوح تنـد  يند جايان حضور در فرآيهای متقاض يه اظهارنامه  بررسی اول  •

  اب منتخب   ي ارز۲۹ابی از مجموع يهای ارز گروه
   اعالم شدهAssessment Plan سازمان بر طبق ۱۴ت از محل يزيت وي انجام سا •
  استگذاریيب شورای سيد و تصوييزه جهت تايته فنی جايهای برتر به کم  و اعالم اسامی سازماناز دهیي امت •
   سالجاری   ۹/۸ تا ۱/۷ابی در بازه زمانی يساعت ارز - نفر۲۰۰۰ش از ي در مجموع انجام ب •

  
  :ثبت نام از متقاضيان

هـاي    تـشكيل گـروه   (جـرا   ا سـاختاري در     مدل جايزه ملي كيفيت و لزوم معرفي مـدل نـوين، تغييـرات            با توجه به تغيير     
  دشواري انجمن مديريت كيفيت ايران به عنوان مجري كار     هاي چهارم و پنجم،     بين دوره و نيز وقفه ايجاد شده      ) تخصصي

  . كه به خوبي از عهده آن برآمد، داشتروي پيشدر برگزاري پنجمين دوره 
 سازمان آمادگي خود را در قالب ارسال تقاضانامه اوليـه  ۱۶۷در جريان پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران در مجموع       

هـاي   نامـه ريافـت گواهي د  شركت به شرح ذيل موفق به تكميـل اظهارنامـه و  ۱۴ارسال داشتند كه از اين تعداد در نهايت      
  . اهتمام شدنداشتهار و 
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  :هاي پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران نتايج ارزيابي
  

  
  :مراسم پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران

در محـل   ) ۱۳۸۷آبان ماه سـال     ۱۸( هم زمان با روز ملي كيفيت        سطح مراسم پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران كه        
  .هاي صدا و سيما برگزار شده نسبت به ادوار گذشته از كيفيت بسيار مطلوبتري برخوردار بود سالن همايش

   كثيري از مقامات از جمله رياست محترم مجلس شـوراي اسـالمي، وزيـر محتـرم صـنايع و معـادن،                      در اين مراسم جمع   
و نيز صدها تـن از مـديران ارشـد    ) ناجا(و نيروي انتظاميافسران ارشد نيروهاي مسلح گان مجلس شوراي اسالمي،     نمايند

  .حضور داشتندو كارشناسان هاي اقتصادي بزرگ و متوسط  ها و بنگاه سازمان
ن  و كارشناسان جمعي از مسئوال.  در دو بخش عمومي و كارگاه تخصصي ادامه داشت۱۶ تا ۹ اين مراسم كه از ساعت در

  .به ايراد سخنراني پرداختند
  

 سطح تاييد شده محصول نام سازمان رديف

 اشتهار دو ستاره 206خودروي پژو  واحد توليد سواري شرکت ايران خودرو ١

 اشتهار يك ستاره TU5موتور  واحد موتورسازان شرکت ايران خودرو ٢

 شرکت كيسون ٣
پروژه خانه سازي صنعتي به روش 

بتن آرمه در جاي يکپارچه در 
 ونزوئال

 اشتهار يك ستاره

 فيتاهتمام به كي ۹۰خودروي تندر  واحد توليد سواري تندر شرکت ايران خودرو ٤

  قطعات پرسي خودرو واحد قطعات پرسي شرکت ايران خودرو ٥
 

 اهتمام به كيفيت

 اهتمام به كيفيت L4موتور  واحد نيرو محركه شرکت ايران خودرو ٦

 اهتمام به كيفيت و پرتلند پوزوالني٢،٥سيمان تيپ شرکت سيمان داراب ٧

 اهتمام به كيفيت صندلي خودرو شرکت مهركام پارس ٨

 اهتمام به كيفيت انواع شيشه ايمني خودرو  سايپا شيشهشرکت ٩

 اهتمام به كيفيت گروه محصوالت روانساز شرکت روانكاران احياء سپاهان ١٠

 اهتمام به كيفيت IRIS BUSاتوبوس شهري  شرکت زامياد ١١

  اهتمام به کيفيت خدمات گازرساني شهري شرکت گاز استان آذربايجان شرقي ١٢

 اهتمام به كيفيت خدمات بازرسي ت علمي ، صنعتي تهرانشرکت خدما ١٣

  اهتمام به کيفيت  انواع مفتول فوالدي  شرکت صنايع مفتولي زنجان  ١٤
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  .اهم مطالب سخنرانان اصلي به شرح زير است
  )رياست محترم مجلس شوراي اسالمي (خالصه سخنراني دكتر علي الريجاني 

دكترعلي الريجاني، رئيس مجلـس شـوراي اسـالمي در جمـع مـسئووالن، مـديران و كارشناسـان حاضـر در مراسـم روز            
مناسبت پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت با مـدل نـوين بـومي     هاي صدا و سيما كه به    محل سالن همايش  كيفيت در     ملي

برگزار گرديده بود، عالوه بر تحليل مسايل روز ايران و جهان به نكات مهمي در خصوص مسايل اقتـصادي و مـديريتي از                   
قابتي شدن فضاي كسب و كار و آمادگي مجلـس  ، از بين بردن قوانين دست و پاگير توليد، ر   ٤٤جمله اهميت اجراي اصل   

  .براي حذف موانع توليد و تصويب قوانين كيفيت محور اشاره كرد
حضور مردم در عرصه اقتصادي بايد در عمل بيشتر شود و دولت تنهـا در      : دكتر الريجاني در بخشي از سخنان خود گفت       

 را منوط به تغيير بسياري از قوانين دانـست و    رئيس مجلس هشتم حضور بخش خصوصي     . جايگاه نظارتي خود عمل كند    
هاي كلي  اجراي سياست: با تاكيد بر حذف موانعي كه حضور اين بخش را در اقتصاد ايران كمرنگ كرده است، بيان داشت       

الريجاني فضاي اقتصادي كشور را به دور از قوانين حاكم بـر بـازار رقـابتي دانـست و           .  منوط به حذف موانع است     ٤٤ اصل
  .بسياري از قوا نين دست و پاگير انگيزه توليد كنندگان را از بين برده است: هار داشتاظ

اگر دولت به ناچار از اول انقالب فربه شده اسـت، امـروز             : رئيس مجلس شوراي اسالمي در ادامه سخنان خود تصريح كرد         
رئـيس مجلـس    . اقتصادي دخالت كنند  هاي    كند كه راه جديدي انتخاب كند و باعث شود مردم در بحث             شرايط اقتضا مي  

هاي اقتصادي، ناظر باشد، درد توليد كننده را بدرستي بفهمد، لوازم  شوراي اسالمي با تاكيد بر اين كه دولت بايد در بحث          
هـاي    بايـد از حاكميـت دولتـي بـر بخـش          : تسهيل كننده كسب و كار را فراهم كند و قوانين زائد را از ميان بردارد، گفت               

  .لوگيري شوداقتصادي ج
الريجاني با تاكيد براين كه جهش اقتصادي در كشور منوط به اين است كـه امكانـات اقتـصادي در دسـت مـردم باشـد،                          

تر باشند،    هاي زير مجموعه آنها فربه      هاي دولتي فكر كنند هر قدر دستگاه        اين غلط است كه برخي از دستگاه      : تصريح كرد 
  .قدرت و تسلط بيشتري دارند

  يد پيشرفت رقابت كل
هاي اقتصادي كشور بدرستي مهيا شود، زيرا ميـدان رقابـت كليـد           بايد ميدان رقابت در بخش    :  دكتر الريجاني تاكيد كرد   

وي فهم موقعيت را اولين گام تحقـق اهـداف تعيـين شـده     . هاي مصنوعي نيست   پيشرفت است؛ پيشرفت كشور به رقابت     
تـوان از   يم كه ارتباطات جوامع در هم تنيده است به همين دليل نمـي         كن  مادر عصري زندگي مي   «: دانست و اظهار داشت   

  ».بحث جهاني سازي غفلت كرد
براي از بين بردن اين مشكل بايد       : رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تك محصولي بودن اقتصاد ايران اظهار داشت             

ها در  توجه به تعيين استاندارد«: يد كشور دانست و افزودگران را بازوان تول الريجاني، صنعت . گرا داشته باشيم نگاهي برون
: ميليوني ايران بيان كـرد ٧٠وي با اشاره به جمعيت » .جهت بهبود كيفيت در راستاي توسعه توليد گامي موثر خواهد بود        

ران را از   الريجاني كه جمعيـت جـوان ايـ       » .اين جمعيت زياد، بايد به عنوان يك ظرفيت در كشور مورد توجه قرار گيرد             «
ايران از نظر موقعيت ژئوپولتيك نيز در منطقه برجسته اسـت           «: هاي قدرت در كشور دانست، خاطر نشان كرد         ديگر مولفه 

  ».ها توجه كرد تا بتوان از آنها بهره گرفت كه ضرورت دارد به ديد فرصت به اين ويژگي
   كيفيت عامل رقابت
تـر محـصوالت را مـد     ابتي در كشور هستيم بايد كيفيت بهتر و قيمت ارزان اگر خواستار توليد رق« : دكتر الريجاني افزود  

  ».نظر قرار دهيم
   اعالم آمادگي مجلس
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چنـين اقـدامي بـا از بـين     «: الريجاني همچنين از آمادگي مجلس براي فراهم آوردن شرايط كسب و كار خبر داد و افزود        
  ». خواهد گرفتكند، انجام بردن قوانيني كه در رقابت اختالل ايجاد مي

   سند اخالقي توليد
گذاري به كشور بايد فضاي كسب و كار بهبود يافته و بـه ايـن                 براي جذب سرمايه  :رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد     

خواهم در اين زمينـه اقـدام    گذاري خارجي ضروري است و از وزير صنايع و معادن مي  منظور تجديد نظر در قانون سرمايه     
با تدوين چنين سندي دولت و حوزه : ره به اينكه نيازمند سند اخالق توليدي در كشور هستيم، عنوان كرد    وي با اشا  . كند

سـال گذشـته بـراي       ٣٠ايـران در    : رئيس مجلس شوراي اسـالمي گفـت      . هاي آن استفاده كنند     توانند از ظرفيت    مدني مي 
 دسته ٢ها به  ندي نادرست جهاني كه در آن، كشورب هاي بلندي برداشته است و تقسيم  هاي نوين گام دسترسي به فناوري

هـاي قدرتمنـد در     هم زده و به همين دليل است كـه كـشور   شوند را بر    بندي مي   صاحبان صنايع اصلي و دسته دوم طبقه      
  .كنند مقابل ايران ايستادگي مي

   جايزه ملي كيفيت
اي فراهم شود كه نـوعي مـسابقه در           د به گونه  شرايط كسب و كار در كشور باي      : رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد     

تواننـد بـه افـزايش        هـا مـي     برگزاري اين گونه مراسم   : وي با اشاره به برگزاري جايزه ملي كيفيت، گفت        . رقابت ايجاد شود  
: دكتر الريجاني همچنين به مدل نوين جايزه ملي كيفيت اشاره كردو گفـت           . كيفيت محصوالت توليدي كشور منجر شود     

ايـن  : وي افزود. هي گذرا به اين مدل داشتم كه مشخص كننده زحمات كارشناسان ايراني در تدوين آن بوده است          من نگا 
 .گونه اقدامات،گام نيكويي در بهبود فضاي كسب و كار كشور است

  
  )وزير محترم صنايع و معادن و عضو شوراي عالي استاندارد (خالصه مهندس علي اكبر محرابيان 

يان وزير صنايع و معادن كه با مطالعه دقيق روند جايزه ملي كيفيت و آگـاهي كامـل از مـدل نـوين ايـن                   علي اكبر محراب  
جايزه كه توسط كارشناسان ايراني تدوين شده است،پاي در مراسم روز ملي كيفيت گذارده بود، بر لزوم كيفيت به عنوان                    

  .اردو افتخار آميز بودن تدوين مدل ايراني تاكيد كردابزاري براي توسعه اقتصادي، تحوالت ساختاري در سازمان استاند
گذاري جايزه ملي كيفيت امسال كه با رويكرد كيفيت محصول و رضايت مشتريان تدوين  هدف: وزير صنايع و معاون،گفت

شود فعاالن اقتصادي تالش كنند تا  شده است، يك تشويق عادي نيست بلكه به عنوان يك عنصر ملي است كه موجب مي
وي با اشاره به مراحل تدوين برنامـه پـنجم   . وانند در دوره هاي آتي به اين سطح از توليد كاال و خدمات دسترسي يابند    بت

 قانون اساسي اسـت و در ايـن راسـتا وزارت صـنايع و               ٤٤مدل توسعه اقتصادي كشور، اجراي اصل     : توسعه در دولت گفت   
وي با اشاره بـه  . هاي تصدي گرانه خود را كاهش دهد  فعاليتكند تا به منظور حمايت از بخش خصوصي   معادن تالش مي  

اي جديد كشور بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه               در مدل توسعه  : هاي مناسبي كه در اين بخش انجام شده است، گفت           واگذاري
ه نقش هايي نظير سازمان استاندارد و انجمن مديريت كيفيت كه نقش مهمي دارند ب      ها و موسسه    داشته باشيم كه سازمان   

  .و جايگاه واقعي خود دست يابند
امروز در كشورمان براي ارزيابي سـازمان از الگـوي          :وي با ابراز خرسندي از تدوين نوين جايزه ملي كيفيت در ايران گفت            

  .كرديم شود، ولي پيش از اين از مدل غربي استفاده مي جديد و نوين بر پايه فرهنگ بومي و تكنولوژي روز استفاده مي
با ارتقاي اين مدل، شاهد حضور :صنايع و معادن،ارتقاي اين مدل را براساس تكنولوژي و علم روز خواستار شدو افزود       وزير  

: وي با بيان چند مثال به لزوم كيفيت در توسعه صادرات اشاره كرد و گفـت         . هاي خارجي خواهيم بود       كاالي خود در بازار   
هاي جهاني سهم بااليي داشته، اما به دليل اين كـه   ، كفش و زعفران در بازارهاي مانند فرش عنوان مثال ايران در زمينه   به

اند،سهم ايران در بـازار   گذاري كرده ها سرمايه  ها نيز در اين بخش      ها تعلل كرده و ساير كشور       فعاالن اقتصادي در اين حوزه    
  .جهاني كاهش زيادي يافته است
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امـا  :ترين توليدكنندگان و صادر كنندگان بود، گفت        مينه پسته يكي از بزرگ    علي اكبر محرابيان با بيان اين كه ايران در ز         
هاي تحريمي روي پسته ايران در اين بخـش           هاي ديگر در اين حوزه و اعمال برخي سياست          گذاري كشور   به دليل سرمايه  

  .ايم دچار مشكل شده
   كيفيت يعني پسند مشتري

در تعريف كيفيـت دو عامـل سـالمت          :پسند مشتري است، عنوان كرد     يت،از كيف  بيان اين منظور   وزير صنايع و معاون با    
هـاي   هاي شرق و جنوب شرقي آسيا در بـسياري از كاالهـا بـازار             به عنوان مثال كشور    .جامعه و محيط زيست نقش دارند     

ام مـسئول در    اين مقـ   .شوند  ها در بين مردم كيفي محسوب نمي        اما كاالهاي توليدي اين كشور     جهاني را در دست دارند،    
هـاي غربـي در     داخلي و فرهنگ بومي فقط به دنبال پياده سـازي الگـو   ادامه با بيان اين كه اگر بدون در نظر گرفتن بازار          

 اروپا مبنـاي جـايزه   EFQMپيش از اين مدل :عنوان كرد رود، استاندارد باشيم، منابع كشور از دست مي     زمينه كيفيت و  
هاي بعد نيز ايـن مـدل ارتقـا يافتـه و در      ن اين جايزه بومي شده است و اميدواريم در دوره   كيفيت ايران بود،، اما هم اكنو     

  .هاي ديگر ارائه و معرفي كنيم نقطه فعلي متوقف نماند و همچنين بتوانيم مدل جايزه ملي كيفيت ايران را به كشور
   اليحه تجميع وظايف استاندارد

تمام وظايف موسسه استاندارد بايد تجميـع  : ها در حوزه استاندارد گفت كاري يوزير صنايع و معادن با اشاره به برخي مواز 
محرابيان از مجلـس  . هاي مختلف پخش شده است ها و سازمان شود چرا كه بسياري از وظايف اين سازمان در وزارت خانه   

  .انين مناسب ياري كنندشوراي اسالمي خواست تا در اين زمينه اين موسسه را در جهت وظايف ملي خويش با اعمال قو
ريـزي متمركـز در ايـن        گذاري و برنامه    بايد تمامي وظايف مربوط به اين سازمان در راستاي سياست         : محرابيان تاكيد كرد  
اي در جهت تجميع وظايف سازمان اسـتاندارد و تحقيقـات           در آينده نزديك با ارايه اليحه     : وي افزود . سازمان تجميع شود  

  .صنعتي اقدام خواهد شد
  مولفه اساسي توليد٤ 

 مولفه اساسي توليد كاالي جديد، شيوه و روش توليد كـاال  ٤در توسعه اقتصادي در جهان : وزير صنايع و معادن ادامه داد     
و خدمات در حداقل زمان، سطح كيفيت كاال و خدمات ارايه شده و روش كاهش قيمـت تمـام شـده كـاال و خـدمات بـه          

هاي جهاني منتظر  فعاالن بازار: وزير صنايع و معادن اظهار كرد .رح در حوزه توليد استصورت رقابتي از جمله مباحث مط  
اگر در مديريت كيفيت توجه به زمان در نظر گرفته : وي تاكيد كرد. كنند تا بازار را در اختيار گيرند مانند و تالش مي  نمي

هاي  ترين سرمايه هايي كه بازار را به عنوان بزرگ ر كشورد: محرابيان گفت. تواند موثر باشد نشود توسعه اقتصادي بازار نمي
 .هايي كه داراي سالمت و كيفيت مناسب نيستند، توليد شود دهند كه كاال كنند اجازه نمي اقتصادي خود عنوان مي

  
  

  )رياست محترم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (الدين برزگري   نظام مهندسخالصه سخنراني
دين برزگري رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در مراسم روز ملي كيفيـت ضـمن تبـين ابعـاد                      ال  نظام

ها دانسته و همچنين  كيفيت، مدل تدوين شده توسط كارشناسان مديريت كيفيت كشور را موجب پايداري موفقيت بنگاه          
  .نتقاد كرداز عدم سازماندهي مناسب مديريت كيفيت در سازمان استاندارد ا

ارتقاي كيفيت محصوالت و رشد كيفي مديريت، الزمه برابري صـادرات و واردات كـاال بـه                 : رئيس سازمان استاندارد گفت   
هيچ محصول، كـار و خـدمتي بـي نيـاز از     : وي با تاكيد بر اهميت نقش كيفيت در زندگي مردم اظهار داشت      . كشور است 

هـاي    هـاي اقتـصادي در بـازار        ها و بنگاه     فرهنگ كيفيت، ضامن بقاء سازمان     كيفيت نيست و در دنياي رقابتي امروز ايجاد       
  .جهاني است

  دهي مناسب مديريت كيفيت   عدم سازمان
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  در سازمان استاندارد
سال آينده را نيازمند توجه به بحث كيفيـت    ٢٠ريزي انجام شده براي رشد و توسعه اقتصادي كشور طي             وي تحقق برنامه  

به كار گيري علوم و فنون كيفيت و مديريت در كشور رو به             : هاي اقتصادي كشور دانست و افزود       ازمانو استقرار آن در س    
وي . دهي مناسبي در زمينه مديريت كيفيـت داشـته باشـد            افزايش است ولي تا كنون سازمان استاندارد نتوانسته سازمان        

براي تحقق اين مـساله     :  امر كيفيت عنوان كرد و گفت      هاي برپايي جشن برابري صادرات و واردات را توجه به           يكي از ابزار  
  .ها پيگيري شود بايد موضوع كيفيت به صورت متوازن و فراگير در تمام بخش

   درخواست كمك
  .خواهيم در امر مديريت كيفيت به سازمان استاندارد كمك كنند از قواي سه گانه حكومتي مي: برزگري ادامه داد

   مدل نوين جايزه ملي كيفيت 
پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت با رويكرد كيفيت محصول و رضايت مشتريان موجب             : رئيس سازمان استاندارد ادامه داد    

امسال نخستين سالي است كه مدل ملـي  : وي افزود. هاي اقتصادي و خدماتي كشور خواهد شد      پايداري موفقيت در بنگاه   
ــ   ــي جــايگزين جــايزه كيفي ــت ايران ــي كيفي ــومي جــايزه مل ــه داد. شــده اســتEFQMت و ب ــدل : برزگــري ادام در م

گرفتند اما در مدل ايراني، رويكرد محصول و رضايت مـشتريان مـورد    ها مورد ارزيابي قرار مي     كل سازمان EFQMكيفيت
. البته ايران تنها كشوري نيست كه مدل جايزه كيفيـت اروپـا را تغييـر داده اسـت                 : وي تصريح كرد  . گيرد  بررسي قرار مي  

الشعاع نقاط قـوت آنهـا       تحت ها  در مدل جايزه كيفيت اروپا اين امكان وجود داشت كه نقاط ضعف سازمان            : گفتبرزگري  
تر از مدل قبل اسـت و در ايـن            البته در مدل جايزه ملي كيفيت استقرار و امتياز گيري دشوار          : وي تصريح كرد  . قرار گيرد 

ها از نظر كيفيـت   ها و دولت اين كه اين قرن را بايد قرن رقابت ملتوي با اشاره به . مدل داور نهايي مشتريان خواهند بود    
وي . هاسـت   جوايز ملي كيفيت براين واقعيت تاكيد دارند كه بقا و پايداري مستلزم بهبود كيفيت و عملكرد               : دانست، گفت 

لـي كيفيـت را منطبـق بـر     وي جايزه م  . كند  ها طراحي مي    هاي ارزيابي، خطوطي براي كشور      اين مدل با ارايه معيار    : افزود
  .سازد را مرتفع ميEFQMهاي مدل  مدل جايزه ملي كيفيت ابهام: اي كشور دانست و افزود هاي توسعه نياز

   تعريف كيفيت
بعدي باشد  حفظ و صيانت از حقوق مشتريان است و موضوعي نيست كه تك كيفيت،: وي با اشاره به تعريف كيفيت گفت    

ايجاد كيفيـت شـامل مرغوبيـت، زيبـايي و     : برزگري گفت. هاي مشتريان است   اسب با نياز  بلكه داراي مفهومي بسيط، متن    
  .شكيل بودن، ايمني، بهداشت و سالمتي، قيمت تمام شده و زمان دسترسي به كاال و خدمات است

  
 
  

  )دبير محترم جايزه ملي كيفيت ايران(خالصه سخنراني مهندس زهره سوفالي 
هاي كيفيت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران و دبيـر           نظارت بر اجراي سيستم   مهندس زهره سوفالي، مديركل     

جايزه ملي كيفيت ايران نيز ضمن بيان گزارش روند اجرايي جايزه ملي كيفيت و چگونگي تدوين مدل نوين اين جايزه بر         
  . اهميت موضوع كيفيت در ابعاد مختلف تأكيد كرد

قبل از هـر سـخني تقـدير و تـشكر           «:  به ميهمانان و گراميداشت روز ملي كيفيت گفت        سوفالي در ابتدا ضمن خير مقدم     
گيري و اجراي جايزه ملي كيفيت ايران به عنوان ابزاري كارآمـد بـراي تـرويج                  اي دارم از تمامي عزيزاني كه در شكل         ويژه

د پنجمين دوره ايـن جـايزه زحمـات       اند، خصوصاً عزيزاني كه در فرآين       كيفيت در كشور و توسعه اقتصاد ملي نقش داشته        
گذاري كه نقش هدايت اين جايزه را به درسـتي   اند، همكارانم در سازمان استاندارد، اعضاي شوراي سياست      فراواني كشيده 

انـد و مـديران و        اند، اعضاي كميته فني كه مسئوليت علمي اين جايزه را برعهـده داشـته               دار بوده   و با درايت تاكنون عهده    
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ها   انجمن مديريت كيفيت ايران كه زحمت اصلي طراحي مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران و همچنين ارزيابي                مسئوالن  
  ».اند و اجراي اين جايزه را متقبل شده
   اهميت كيفيت در ابعاد مختلف

وز، واقعيت اين اسـت در جهـان پـر رقابـت امـر            «: وي سپس به اهميت موضوع كيفيت در ابعاد گوناگون پرداخته و گفت           
اي كـه     بـه گونـه   . هاي جهاني و يكي از عوامل كنترل مبادالت تجاري است           كيفيت عامل اصلي توانمندي در عرصه رقابت      

كشورها براي دريافت سهم بيشتري از بازارهاي جهاني با دو عامل تعرفه و ضوابط فني، موازنه ترازهاي تجاري خود را بـا                      
  ».زنند ساير كشورها رقم مي

از سوي ديگر كيفيت يكي از حقوق شهروندي خصوصاً در ابعادي نظير بهداشت، ايمني و سـالمت اسـت،             «: سوفالي افزود 
پـذيري و دفـاع از حقـوق     هاي اصلي كشورها، افزايش و صيانت از كيفيت براي ارتقاء سطح رقابـت   بنابراين يكي از دغدغه   

  .شهروندي، شهروندان خود است
مورد توجه قرار داشته و به موجب قوانين، سـازمان اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي         در كشور ما نيز اين مساله       : وي افزود 

 نـشر و نظـارت بـر اجـراي           ايـن سـازمان عـالوه بـر وظيفـه تـدوين،           . شود  ايران متولي امر كيفيت در كشور محسوب مي       
هاي اقتـصادي   ف به بنگاههاي مختل استانداردهاي ملي، وظيفه توسعه و ترويج فرهنگ كيفيت را با ارايه معيارها و شاخص     

  .بر عهده دارد
مـدار در عرصـه    در همين راستا و براي توسعه هر چـه بيـشتر دانـش و بيـنش كيفيـت     : دبير جايزه ملي كيفيت ادامه داد 

 در دستور كـار ايـن سـازمان    ١٣٨٠اقتصادي كشور، ايجاد جايزه ملي كيفيت به عنوان ابزاري ترويجي و تشويقي از سال          
و نيز نمايندگان اعضاي  گان دانش مديريت كيفيت و اقتصاداي تخصصي با مشاركت متخصصان و نخب قرار گرفت و كميته

سـرانجام در   : وي افـزود  . دار شـد    گيري اين جايزه را عهده      هاي گوناگون شكل    شوراي عالي استاندارد، وظيفه بررسي روش     
رار  در يكصد و دومين اجالسيه شوراي عالي استاندارد تأسيس اين جـايزه مـورد تـصويب قـ                  ١٣٨١پنجم خرداد ماه سال     

 آبان به عنوان روز ملي كيفيت در تقـويم رسـمي كـشور    ١٨گرفته و سپس با موافقت شوراي فرهنگ عمومي كشور، روز     
 بر مبناي مدل ارزيـابي   ١٣٨٢ آبان ماه سال     ١٨ثبت گرديد و به اين ترتيب دومين دوره جايزه ملي كيفيت ايران در روز               

 چهار دوره از اين جايزه بر مبنـاي همـين مـدل             ١٣٨٥ آبان   ١٨وز  برگزار شود و پس از آن تا ر       ) EFQM(بنياد كيفيت   
  .هاي خاص خود را داشت برگزار گرديد كه البته هر دوره نيز ويژگي

   داليل تغيير مدل
گذاري جايزه  پس از برگزاري دوره چهارم، شوراي سياست: سوفالي سپس به چگونگي تدوين مدل بومي اشاره كرد و گفت

 تجربيات به دست آمده از ادوار گذشته اين جايزه به اين نتيجه رسيد كه بايد مدل جايزه ملي كيفيـت          با توجه به نتايج و    
  .ها و نيازهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور، تغيير يابد ايران براساس ضرورت

افـت  : يل عبارتنـد از ترين دال  بيان تمامي داليل اين تصميم از حوصله اين جلسه خارج است ولي برخي از مهم              : وي افزود 
 سـازمان و  ٣٥اي كه تعداد متقاضيان حضور در دوره دوم جايزه        تعداد واحدهاي متقاضي حضور در فرآيند جايزه، به گونه        

همچنـين عـدم   .  متقاضي كـاهش يافـت  ٥٠ شركت بوده، ولي در دوره چهارم اين تعداد به     ٦٠تعداد متقاضيان دوره سوم     
 متقاضي حـضور    ١٧٩زه دليل ديگري بود چراكه گرچه در مجموع طي چهار دوره قبلي             استقبال فراگير از مدل قبلي جاي     

ها، دامنه نفوذ جايزه ملي كيفيت       در جايزه وجود داشت ولي واقعيت اين است كه با توجه به تكرار حضور برخي از شركت                
  . سازمان بوده است١٠٠هاي اقتصادي كمتر از  در ادوار گذشته در ميان بنگاه

هـاي بـزرگ و عـدم حـضور واحـدهاي متوسـط و             مساله ديگري كه موجب تغيير اين مدل گرديد حضور بنگاه         : دوي افزو 
تـرين   اما شـايد مهـم  . اند  متقاضي، واحدهاي بزرگ بوده ١٤٨ متقاضي   ١٧٩اي كه از      به گونه . كوچك در فرآيند جايزه بود    

ت واحدهاي متقاضـي در مـسايل مـرتبط بـا كيفيـت        دليل تغيير مدل جايزه ملي كيفيت ايران، عدم رشد مناسب امتيازا          
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 معيـار مـورد   ٩هـا را در   اساساً مدل اروپـايي، سـرآمدي سـازمان       : سوفالي ادامه داد  . محصول و رضايت مشتري بوده است     
اي كه براساس مدل قبلي  دهد به گونه ارزيابي قرار داده كه مساله رضايت مشتري بخش كوچكي از امتيازات را تشكيل مي

  . امتياز بوده است٢٠٠ امتياز از ٣٤ دوره در بخش نتايج مشتريان ٤ امتيازات متقاضيان معدل
بنابراين تغيير مدل جايزه ملي كيفيت با هدف ارتقاء هر چه بيشتر مديريت كيفيت محصول و دفـاع از حقـوق              : وي افزود 

  .صورت گرفت كوچك و متوسط  هاي اقتصادي بزرگ، مشتريان و نيز جاري شدن كيفيت در بنگاه
   مدل نوين جايزه ملي كيفيت، انديشه ايراني، دانش جهاني

خوشبختانه در سال شكوفايي و نوآوري با مـدلي كـه حاصـل انديـشه ايرانـي و دانـش روز        : دبير جايزه ملي كيفيت افزود    
دهـد كـه بطـور     هـا مـي   مدلي كه اين امكـان را بـه سـازمان     . جهاني است، مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران تدوين شد         

پـس از   : وي افـزود  . هاي بهبود خود را متناسب با آنهـا تعريـف نماينـد             مشخص بر نقاط ضعف خود متمركز شده و پروژه        
تصميم بجاي شوراي سياستگذاري جايزه ملي كيفيت ايران مبني بر تهيه مدلي بومي، كارگروهي از متخصصان طراز اول                  

وقفـه   داشتند، زير نظر كميته فني تشكيل گرديد و پس از يكسال تـالش بـي      كشور كه برخي از آنها تجربيات جهاني نيز         
هاي اوليه توسط اين كارگروه به كميته فني ارائه گرديد و كميته فني نيز طي جلسات متعددي به بررسـي                      سرانجام طرح 

گرفـت و در پـي   هاي ارايه شده پرداخته و سرانجام يك طرح به عنوان طـرح اصـلي مـورد پـذيرش قـرار                  جز به جز طرح   
سازي را با استفاده از منـابع و دانـش روز جهـاني و تجربيـات         پذيرش طرح اوليه كارگروه تدوين، مكلّف شد، اهداف بومي        

  .داخلي در طرح لحاظ كرده و آن را به مدل نوين تبديل نموده و جهت بررسي به كميته فني ارايه دهد
   دوره قبلي٤ دوره پنجم برابر با 

اي، بررسي دقيق و جـز بـه    پس از طراحي، مدل به كميته فني ارجاع شد و در جلسات متعدد و فشرده       : دادسوفالي ادامه   
گذاري ارجـاع و در      آذرماه سال گذشته به شوراي سياست      ١٩جز آن آغاز گرديد تا سرانجام مدل نهايي جهت تصويب در            

رساني و آموزش براي معرفـي مـدل بـه مـديران،      عبا تصويب مدل، حجم عظيمي از كار اطال. آنجا به تصويب نهايي رسيد 
تـوان گفـت از كـل         روي ما قرار گرفت و اقدامات فراواني كـه بـه جـرأت مـي                كارشناسان و حتي مدرسان و ارزيابان پيش      

  .اقدامات صورت گرفته در ادوار گذشته بيشتر بود، انجام پذيرفت
 تهران برگزار شد و مدل نـوين معرفـي گرديـد و پـس از آن                 در ابتدا همايشي با حضور مقامات، مديران و كارشناسان در         

هزار نسخه منتشر و توسط چندين روزنامه اقتصادي توزيع سراسري گرديد، بـه             ١٠٠سابقه    جزوه معرفي مدل در تيراژ بي     
  .عالوه براي هزاران سازمان ارسال شد

ها را طـي    سازمان اين دوره٨٩٦ نفر از  ١٠٠٠دوره آموزشي معرفي مدل برگزار گرديد و حدود         ٢١به موازات اين اقدامات     
هزار سازمان ٣و سپس كتاب جامع مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران در تيراژ وسيعي منتشر و در اختيار بالغ بر               . كردند

شركت تقاضاي خود را براي حـضور در        ٧٦ها و به رغم جديد بودن مدل          رساني  ها و اطالع    قرار گرفت و پس از اين آموزش      
درصـد و نـسبت بـه دوره اول        ٥٠آيند جايزه ملي كيفيت ايران اعالم نمودند كـه ايـن ميـزان نـسبت بـه دوره چهـارم                     فر

ايم و بـا      گذارد و اين مساله ما را اميدوار كرد كه در مسير اهداف تغيير مدل گام برداشته                 درصد رشد را به نمايش مي     ١٠٠
هاي بارز و مثبت آن نيز انتقال دانش ارزيـابي بـه داخـل        ته و از ويژگي   توجه به اينكه استقرار مدل نوين نياز به زمان داش         

هاي خودارزيابي و تدوين اظهارنامه برگزار شد و جمعاً   دوره تكميلي آشنايي با تكنيك١٧هاست، جهت متقاضيان    سازمان
  .هاي تكميلي را هم طي كردند  نفر اين دوره٢٧٧حدود 

. ها را طـي نمودنـد   نفر اين دوره٧٠هاي خاص مدرسان و ارزيابان نيز برگزار و بالغ بر            همچنين به موازات اين برنامه، دوره     
اينـك در     برداري از ايـن مـدل هـم         توان گفت كه دانش الزم براي بهره        رساني و آموزش مي     خوشبختانه با اين حجم اطالع    

  .كشور به وجود آمده است
   نحوه ارزيابي
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هاي مدل نوين كه مديريت  ها، با توجه به حساسيت در مورد ارزيابي: وه ارزيابي گفتدبير جايزه ملي كيفيت با اشاره به نح
ها   شوند، امسال كار ارزيابي     گانه مجزا، ارزيابي مي     هاي ده   دهد و محصوالت در گروه      كيفيت محصول را مورد برسي قرار مي      

هاي ارزيـابي     ين مرحله و توسط تيم    گرفت لذا در چند     بايستي با وسعت و دقت بيشتري توسط افراد متخصص صورت مي          
 شركت واجد شرايط به شـوراي       ١٤ها معرفي     كار ارزيابي در قالب يك كميته منسجم انجام گرديد كه حاصل اين ارزيابي            

 شركت در سطح اشتهار يك ستاره و تنها يك شركت در          ٢ شركت در سطح اهتمام و       ١١سياستگذاري جايزه براي تقدير     
  .بوده استسطح اشتهار دو ستاره 

    ويژگي اجرايي دوره پنجم
بد نيست به يك ويژگي اجرايي اين دوره نيز مختصراً اشاره گردد و آن اينكه، براي اولين بار امور اجرايي جايزه            : وي افزود 

رساني، آموزش    در قالب يك كارگروه و تحت عنوان شوراي راهبري اجراي جايزه ملي كيفيت ايران در چهار كميته اطالع                 
ها متخصص مرتبط، امور محوله خود را به انجام  ترويج، تحقيق و توسعه و ارزيابي انجام شد كه هر كميته با همكاري ده    و  

  .رساند و يكي از داليل اجراي حجم زيادي از فعاليت در مدت زمان كوتاه در ابعاد مختلف نيز همين مساله بوده است
هاي كشور و  ها و سازمان اي براي توسعه و تعالي بنگاه ت ايران صرفاً وسيلهاجراي جايزه ملي كيفي: وي در پايان تاكيد كرد

 .در نهايت اقتصاد ملي است و خود هدف نيست
  

مجري جايزه ملي   رياست محترم انجمن مديريت كيفيت ايران و        (خالصه سخنراني مهندس فرزين انتصاريان      
  )کيفيت ايران

اري و كميته فني جايزه ملي كيفيت ايـران و رئـيس انجمـن مـديريت                گذ  مهندس فرزين انتصاريان عضو شوراي سياست     
 سازمان جهـاني اسـتاندارد در مراسـم پنجمـين دوره      T.C.176و عضو كميته    ) مجري جايزه ملي كيفيت ايران    (كيفيت  

  .گيري نهضت كيفيت در كشور تاكيد داشت جايزه ملي كيفيت به لزوم شكل
تمامي اهميتي كه دارد بايد به عنوان يك ابزار در توسعه كيفيـت و حتـي توسـعه                  جايزه ملي كيفيت با     :  انتصاريان گفت 

وي سپس به تشريح معني نوين كيفيت . كه اين موضوع نيازمند تحقق نهضت كيفيت در كشور است. اقتصادي به كار رود
كردند ولـي امـروزه بعـد      بعد زمان، مرغوبيت و قيمت تعريف مي ٣تا چندي قبل در جهان كيفيت را در         : پرداخته و گفت  

  . چهارمي نيز به آن افزوده شده كه همان خالقيت و نوآوري است
   تعريف ابعاد كيفيت

شود و در واقع همان پسند مشتري است و عامل قيمـت نيـز در                 فاكتور مرغوبيت از ديدگاه مشتري تعريف مي      : وي افزود 
زمان دسترسي و تحويـل، مـدت دوام و   : اما بعد زمان شامل: دانتصاريان افزو. گردد بازار و در يك فضاي رقابتي تعيين مي    

سـازي را     سوي بهبود و بهينه     سرعت خدمات و خدمات پس از فروش است و بعد خالقيت و نوآوري نيز در واقع حركت به                 
ن  بعـد آ   ٤شود بايستي بـه هـر         وقتي صحبت از كيفيت مي    : رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران ادامه داد      . شود  شامل مي 

از اجرا و مديريت جامع همه ابعاد چهارگانه كيفيـت در  : وي ادامه داد. توجه داشت و به مديريت تمامي اين ابعاد پرداخت     
  .شود است كه توسعه حاصل مي... هاي مختلف اعم از اقتصادي، اداري، اجتماعي و بخش

   خواستگاه نهضت كيفيت
. ضت كيفيـت چـه خواسـتگاهي دارد و بـه دنبـال چـه موضـوعي اسـت        يابيم كه نهـ  با اين تعريف در مي   : انتصاريان افزود 

طـي سـاليان اخيـر در    : هـاي گذشـته در كـشور افـزود     انتصاريان سپس با اشاره به تحوالت كيفيتـي رخ داده طـي سـال    
گيـري صـورت    هـاي چـشم   ايم، در بخش خـدمات حركـت   هاي مختلف شاهد تحوالت مثبتي در زمينه كيفيت بوده       بخش

هـا مـساله      طور جدي مطرح گرديده و در بخش تجارت نيز گرچه تا مـدت              ر بخش صنعت مباحث كيفي به     گرفته است، د  
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كيفيت مطرح نبود ولي چند سالي است كه در اين بخش نيز مباحث كيفيت شكل گرفته و شاهد تصويب و ابـالغ طـرح                        
  .جامع مديريت كيفيت صادرات توسط شوراي عالي صادرات نيز هستيم

ها ايـن     ين در محافل علمي و دانشگاهي نيز موضوع كيفيت مطرح گرديده و حتي در بسياري از دانشگاه                همچن: وي افزود 
ها و صنايع اين مباحث وجود  هاي گوناگوني نظير مهندسي سيستم موضوع در زمره دروس تحصيلي قرار گرفته و در رشته

تانداردهاي ملـي فراوانـي تـدوين گـشته،         طـي چنـدين سـال گذشـته اسـ         : رئيس انجمن مديريت كيفيت ادامه داد     . دارد
هاي كيفي شكل گرفته، موسسه استاندارد به عنوان متـولي امـر كيفيـت                هاي مختلفي براي كيفيت و نظارت       دهي  سازمان

اسـت و در مجمـوع        انـدازي شـده      تشكل مرتبط با موضوع كيفيت در كشور راه        ١٠است، حدود     اقدامات فراواني انجام داده   
است ولي آيا همين ميزان اقدامات انجام شده كافي است، آيا اين              دي در كشور مورد توجه قرار گرفته      كيفيت به صورت ج   

  است؟ هاي پراكنده بوده ها در جهت مقصود اصلي ما كه همانا توسعه كشور است، قرار داشته يا به صورت فعاليت فعاليت
   عدم حصول نتايج مورد انتظار از كيفيت 

است كـه   هاي فراوان صورت گرفته، نتايج مورد انتظار از كيفيت حاصل نشده  است كه به رغم تالش    واقعيت اين : وي افزود 
است و نهضت كيفيـت در واقـع      هاي مرتبط با اين موضوع بوده       افزايي فعاليت   راستايي و هم    دليل اصلي اين مساله عدم هم     

رئيس . هاي مختلف كشور است      در تمامي بخش   جهتي و تقويت و تسري كيفيت       راستايي و هم    نهضتي براي ايجاد اين هم    
خوشبختانه از بدو طرح موضوع نهضت كيفيت از سوي انجمن مـديريت كيفيـت،              : انجمن مديريت كيفيت ايران ادامه داد     

توان بـه   اين مساله مورد توجه كارشناسان، مسئووالن و انديشمندان قرار گرفت و اين اميدواري را در ما ايجاد كرد كه مي         
  . اين حركت علمي و كارشناسي اميدوار بودآينده

   كيفيت در برنامه چهارم
 ٢٥در قانون چهارم توسعه كشور بالغ بر        : وي سپس با اشاره به موضوع كيفيت در قانون برنامه چهارم توسعه كشور گفت             

 به سـه مـاده آن بـه         براي مثال فقط  : انتصاريان ادامه داد  . مورد به موضوعات مختلف مرتبط با كيفيت پرداخته شده است         
 اين قانون به صراحت دولت مكلـف شـده اسـت كـه در جهـت تجديـد سـاختار و             ٣٩شود در ماده      عنوان نمونه اشاره مي   

پذيري آنهـا در دسـتور    هاي اقتصادي، اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه اقتصادي را در جهت رقابت    نوسازي بخش 
هـاي ارزيـابي كيفيـت كـشور بايـستي برمبنـاي        همين ماده انطبـاق نظـام  " ب"كار خود قرار دهد، همچنين براساس بند       

المللـي صـورت گرفتـه و دولـت در راسـتاي افـزايش مـستمر انطبـاق محـصوالت سـاخت داخـل بـا                            استانداردهاي بـين  
  .المللي و ملي تالش نمايد استانداردهاي بين

هـا و   ه تا به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طـرح  اين قانون دولت مكلف گرديد٣١همچنين براساس ماده   : وي افزود 
هاي كنترل كيفيت متناسب بـا شـرايط اقتـصادي و     گرايي و دستيابي به سيستم گذاري با رويكرد نتيجه هاي سرمايه  پروژه

همچنين ساز و كارهـاي الزم بـه منظـور اسـتقرار نظـام مـديريت كيفيـت و                   . اجتماعي و حتي اقليمي كشور عمل نمايد      
هـا    ح  هـا و طـر      برداري پـروژه    دسي ارزش و نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره               مهن

  .مورد استفاده قرار دهد
اي نيست كه صـرفاً       موضوع كيفيت مساله  : انتصاريان سپس با اشاره به گستردگي به موضوع كيفيت در تمامي امور، گفت            

 ١٠٦اي كه بـه عنـوان مثـال براسـاس مـاده       لكه در همه ابعاد كشوري مطرح است، به گونه        خاص توليد يا خدمات باشد ب     
  .است قانون برنامه چهارم دولت حتي براي بهبود كيفيت تبليغات ديني نيز مكلف گرديده

  وري محصول كيفيت  بهره
در : انـداز، گفـت    اهـداف سـند چـشم   هاي توسعه و تحقق وري در برنامه انتصاريان در ادامه با اشاره به اهميت موضوع بهره   

گرديـد تـا     حاصـل مـي  TFPوري كل عوامل  درصد كل رشد اقتصادي كشور از محل بهره     ٥/٢طول برنامه چهارم بايستي     
  .شد درصدي ايجاد مي٨رشد اقتصادي 
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بنـابراين  هاي كيفيت جامع است و در واقع يكي از ابزارهاي توسـعه كيفيـت اسـت،          بخش وري يكي از زير     بهره: وي افزود 
هـاي    وري نيز از مسير توسعه جـامع كيفيـت در تمـامي بخـش               وري و رسيدن به اهداف تعيين شده براي بهره          ايجاد بهره 

  .پذير است كشور امكان
   برابري صادرات و واردات از طريق ارتقاء كيفيت

 سال اخير ٣ غير نفتي طي  صادرات محصوالت : هاي اخير، گفت    انتصاريان سپس با اشاره به رشد مناسب صادرات در سال         
چنانچـه بخـواهيم هـدف      : وي افـزود  . درصد رشد داشته است   ١٠٠درصد و از نظر ارزشي بيش از        ٨٠از لحاظ وزني حدود     

درصد رشد ٣٠٠كوتاه مدت كشور در برابري ميزان صادرت و واردات را محقق نمائيم بايستي ميزان صادرات غير نفتي ما                  
  . از لحاظ ارزشي ثابت بماندنمايد و در اين مدت واردات ما

براي افزايش ميزان ارزشي صادرات بايد كاالها و خدمات داراي ارزش افزوده باالتر را صـادر نمـائيم و           : انتصاريان ادامه داد  
پذيري محصوالت  اين يعني ورود منابع صادراتي به چرخه فرآوري و توليد و ايجاد ارزش افزوده از يك سو و افزايش رقابت

پذيري يعني افزايش دامنـه    اعم از توليدي و خدماتي در عرصه بازارهاي جهاني و از آنجا كه براساس تعريف، رقابت               ايراني
كنيم كه تحقق اهداف صادراتي كشور  كيفيت در ابعاد چهارگانه نوآوري، مرغوبيت، قيمت و زمان، بنابراين باز مالحظه مي     

  . بودپذير نخواهد نيز جز از مسير نهضت كيفيت امكان
  جانبه كيفيت  لزوم ارتقاي همه

همانطوري كه اشاره شد، طي ساليان اخير موضوع : جانبه كيفيت اشاره كرد و گفت انتصاريان در ادامه به لزوم ارتقاي همه   
هاي بزرگ قرار داشته است ولي نتيجه الزم را به ثمـر              هاي مختلف خصوصا، سازمان     توسعه كيفيت در دستور كار سازمان     

اصوال هـر سـازمان بزرگـي       : هاي دولتي گفت    هاي اقتصادي و دستگاه     اي بنگاه   وي با اشاره به ساختار شبكه     . ه است ننشاند
كننـدگان اسـت يـا بـه عبـارت ديگـر تعـدادي واحـدهاي كـوچكتر           كنندگان و تعداد زيادي توزيع داراي يك سري تامين 

هـاي كوچـك بـه مـوازات توسـعه كيفيـت در         ن سـازمان باالدستي و پايين دستي با آن در ارتباط است كه اگر كيفيت اي         
كند، به كيفيـت مـورد    توان انتظار داشت كه يك سازمان بزرگ با تمامي تالشي كه مي سازمان اصلي به وقوع نپيوند، نمي 

ي ها ها و به خصوص سازمان ها و دستگاه سازي كيفيت در تمامي بخش انتظار دست يابد، بنابراين مفهوم كيفيت نيز جاري
  .زمان است بزرگ به صورت هم

  اي نهضت كيفيت  ساختار شبكه
انجمـن  : رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران در ادامه با اشاره به اهداف اين انجمن در طرح موضوع نهضت كيفيت گفـت                   

ا، نهاد   با همكاري ساير سازمانه     اينك در پي ايجاد مراكز شبكه       مديريت كيفيت به عنوان طراح موضوع نهضت كيفيت، هم        
اي كه هريك بتوانند تعداد زيادي از سازمانهاي وابسته يا همكار خود را به كيفيت وادار نماينـد و               هاست به گونه    و دستگاه 

انـداز محقـق شـود بايـستي      اگر قرار است اهـداف سـند چـشم   : وي گفت . به اين ترتيب نهضت كيفيت در كشور رخ دهد        
ارتقاء جاري شدن نهضت كيفيت در كشور است و در اين مسير بايـستي از همـه   كيفيت در كشور ارتقاء يابد و الزمه اين      

هـاي قـانون برنامـه چهـارم در      انتصاريان در پايان با اشاره به ضـعف       . امكانات و ابزار نظير جايزه ملي كيفيت استفاده كرد        
نجم توسعه به موضوع كيفيـت و       ها به صورت يكسان ابراز اميدواري كرد در برنامه پ           زمينه توسعه كيفيت در تمامي بخش     

اكنون در دسـت تـدوين    سازي اين برنامه كه هم نهضت كيفيت به طور مناسبي پرداخته شود و پيشنهاد نمود كه در مدل            
هـاي   است، موضوع توسعه كيفيت و مديريت جامع آن به عنوان يكي از محورهاي اصـلي ديـده شـده و تكـاليف دسـتگاه               

 .يين گردداجرايي با توجه به اين مدل تع
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، )۲قـسمت   و ۱قـسمت  فايل سخنراني (، مهندس انتصارياندكتر هادوي   ،  دكتر عزت پناه  : در اين مراسم همچنين آقايان    
به ايراد سـخنراني تخصـصي و علمـي          مهندس صفدري ،  فر  دكتر ياوري   ،دكتر نوري ،  مهندس همتي ،  مهندس شكرخدايي 

  .پرداختند
 
  

  :هاي اجرايي ارزيابان و اعضاي كميته  مراسم تجليل از سرارزيابان،
 طي مراسمي با حضور رياست محترم موسـسه اسـتاندارد و   ،پس از برگزاري موفق پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران     

 از  ،تهـران  در محـل هتـل بـزرگ         ايران و رئيس انجمن مديريت كيفيت،      دبير جايزه ملي كيفيت      ،تحقيقات صنعتي ايران  
  .هاي اجرايي تقدير شد سرارزيابان، ارزيابان و دبيران كميته

همچنين رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، دبير جايزه ملـي كيفيـت ايـران و رئـيس انجمـن مـديريت                        
هاي خـود را بـراي        مراسم طي سخناني ضمن بررسي پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران ديدگاه           كيفيت ايران در اين     

  .برگزاري بهتر ششمين دوره اين جايزه اعالم نمودند
  :خالصه سخنان اين افراد به شرح ذيل است

 و نيـز تـشكر از   ابتدا مهندس فرزين انتصاريان رييس اين انجمن ضمن خير مقدم به حاضـران و تقـدير از زحمـات آنـان       
گذاري جايزه  تسحضور رياست سازمان استاندارد و دبير جايزه ملي كيفيت خطاب به مهندس برزگري رييس شوراي سيا       

وقفه خود بدون داشتن چشم داشت مـالي ،           ايد كه با تالش بي      جنابعالي در جمعي حاضر گشته     :ملي  كيفيت ايران، گفت    
  .هايي كه داشت ، برگزار نمودند ام دشواريپنجمين دوره جايزه ملي كيفيت را با تم

تغيير مدل جايزه ملي كيفيت ايران فرصتي بود تا رويكرد اين جايزه به سوي فراگيـر شـدن موضـوع كيفيـت و           :وي افزود 
  .هاي اقتصادي كشور حركت نمايد مديريت كيفيت در بنگاه

ما نيـز بـه عنـوان سـربازان ايـن         : ر كشور گفت  وي سپس با اشاره به وظايف سازمان استاندارد و موضوع نهضت كيفيت د            
  .ايم عرصه آماده انجام وظيفه

خوشـبختانه بـا تـالش      : انتصاريان در ادامه به مباني علمي مدل نوين جايزه ملي كيفيت كـشورمان اشـاره كـرد و گفـت                   
ه پاسـخگوي   هاي دقيق اعضاي كميته فني، مدلي براي جـايزه ملـي كيفيـت تـدوين شـد كـ                    كارشناسان ايراني و بررسي   

  .هاي اقتصادي كشور در مسير تسري نهضت كيفيت ، توسعه و بالندگي است نياز
اين مدل آن چنان بر مبناي علمي استوار است كـه كارشناسـان تـراز اول سـازمان جهـاني اسـتاندارد و بنيـاد                 : وي افزود 

هـاي در حـال توسـعه و بـسياري از      اد اند كه كاربرد اين مدل براي اقتص   كيفيت اروپا حتي به صورت مكتوب اعالم داشته       
  .است هاي رايج ارزيابي در دنيا تر از مدل  هاي صنعتي سودمند هاي كشور شركت

: وي سپس به ابالغ دستور آغاز دوره ششم توسط رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اشاره كـرد و گفـت                     
جايزه ملـي كيفيـت و تـدوين مـدل نـوين آن در كنـار سـازمان        گيري  انجمن مديريت كيفيت ايران كه در فرآيند شكل       

است ، از اولين دوره جايزه همواره مجري آن بوده است ولـي پـس از هـر دوره مـدت زمـان                        استاندارد انجام وظيفه نموده   
هش كشيد كه اين مساله قدرت برنامه ريزي و زمـان اجرايـي را كـا    زيادي جهت عقد قرارداد اجرايي دوره بعدي طول مي     

  .داد مي
خوشبختانه با درايت رياست سازمان استاندارد اين معضل مرتفع گرديد و انجمن قادر است از هم اكنون فرآيند : وي افزود

  .اجرايي دوره بعدي را برنامه ريزي و اجرا نمايد كه قطعا  اين مساله موجب ارتقا ء كيفيت برگزاري دوره بعدي خواهد شد
  .هاي الزم را براي جمع حاضر ايراد نمايد زگري دعوت كرد رهنمودانتصاريان سپس از مهندس بر
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گـذاري، دبيـر      مهندس برزگري نيز طي سخنان كوتاهي از زحمات تمامي اركان و اجزا اين جايزه اعم از شوراي سياسـت                  
هـدف نيـست   بر پايي جايزه ملي كيفيـت خـود   : خانه، كميته فني، كميته ارزيابي و مسووالن اجرايي تقدير كرده و گفت    

با اين هدف بايد تمامي كساني كـه  : وي افزود. بلكه هدف اصلي اين جايزه تسري و تقويت موضوع كيفيت در كشور است            
هـاي اجرايـي      هاي اقتـصادي و دسـتگاه       كنند، به دنبال ارتقا كيفيت در بنگاه        در مسير برگزاري اين فرآيند ملي تالش مي       

  .ل و تامين رضايت مشتريان باشندافزايش كيفيت  محصوالت ساخت داخ" خصوصا
اگر هدف تقويت موضوع كيفيت در كشور باشد آن وقت بايد رويكـرد همـه مـا در جهـت                  : رييس سازمان استاندارد افزود   

  .هاي مختلف به عنوان ابزاري براي نيل به اين هدف باشد جريان يافتن اين جايزه در بخش
هـاي   هاي اجرايي با استقرار مدل نوين جايزه ملي كيفيت و انجام ارزيـابي   هدر اين راستا اميدواريم ساير دستگا: وي افزود 

هاي زير مجموعه خود را فراهم نمايند و ما نيز            مستمر موجبات جريان يافتن نگاه كيفي و لزوم گسترش كيفيت در واحد           
  . در اين خصوص را داريم به عنوان متولي كيفيت در كشور و برگزار كننده اين جايزه ملي آمادگي الزم جهت همكاري

گذاري جايزه ملي كيفيت سپس به روند اجراي پنجمين دوره جـايزه ملـي كيفيـت اشـاره كـرد و                       رييس شوراي سياست  
گرفت تا اين مدل معرفي گشته، مدرسان و ارزيابـان تربيـت          هاي زيادي بايد صورت مي      با تغيير مدل جايزه فعاليت     :گفت

  .ز به نحو مطلوبي برگزار گرددشوند و مراسم روز ملي كيفيت ني
خوشبختانه با زحمات زيادي كه توسط دبيرخانه جايزه و مجري كشيده شد، ما شاهد بوديم كه پنجمين دوره                   :وي افزود 

  .هاي گذشته برگزار شد جايزه ملي كيفيت با مدل نوين حتي با كيفيتي بهتر از دوره
يط الزم براي استفاده از مدل نوين جايزه ملي كيفيت در راستاي اكنون شرا :برزگري در پايان خطاب به جمع حاضر گفت

هاي همگي ما افزايش يافته تا برگزاري اين جايزه در سطوح بسيار وسيع ، فراگير            توسعه كشور ايجاد شد و بايستي تالش      
  .انداز باشد و اثر بخش در مسير تحقق اهداف سند چشم

الدين برزگـري ريـيس سـازمان اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران و         در اين مراسم توسط مهندس نظام :گفتني است 
مهندس زهره سوفالي، دبير جايزه ملي كيفيت ايران و مهندس فرزين انتصاريان، رئيس انجمن مديريت كيفيت ايـران از                    

ي ، تحقيق و توسـعه  هاي اجرايي روابط عموم ارزيابان و دبيران كميته كاركنان دبير خانه، سرارزيابان،   اعضاي كميته فني،  
 .،آموزش و ترويج و ارزيابي و نيز برخي از عوامل اجرايي ديگر تقدير به عمل آمد

  
  :اهم افرادي كه در مراسم فوق مورد تقدير قرار گرفتند به شرح زير است

  :سرارزيابان
 منشي، شهريار شـريفي،     سعيد  مجتبي اميني، عليرضا رضايتمند ،       پرويز علوي، سامان محمديخواه، حسين اسدي،     : آقايان

  .خانم نسرين وفايي و فر مهدي امامي   سام صدوقي، بهروز نوري، ، اردالن اختري، محمدابراهيم آهويي، فرشيد شكرخدايي
  
  
  

  :    ارزيابان
رضا شرطان، مصطفي فالح، سيداميد قاضي ميرسعيد، سيدحسن صفايي، كيوان اميرطيبـي، رضـا              پژمان ميالدي،    :آقايان

پور، مصطفي بغدادي، اميد الهامي،       يقي، محمودرضا شهيدي، حسن فروزان فرد، محمدرضا مصاليي، نادر نعمت         اكبري حق 
          . ساويز محمدنبي و خانم سميه رواجي اصل
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  : هاي اجرايي كميته
، دكتـر بهـروز   )دبيركميتـه آمـوزش  (مـامي ا، مهنـدس سـيد سـعيد    )مـوزش رييس كميتـه آ  ( مهدس علي صفدري   :آقايان
دبيـر  ( مهندس فرشـيد شـكرخدايي   ،)رئيس كميته ارزيابي(، دكتر محمدمهدي هادوي)دبير كميته تحقيق و توسعه    (نوري

  و)انيدبير كميته اطالع رس(، غالمرضا شريعتي) هماهنگي ستاد اجراييمدير(، مهندس رضا اكبري حقيقي)بيكميته ارزيا
.....  

 دوره ما قبل از آن برگزار گرديد و با انعقـاد  ۴اي متفاوت از     به اين ترتيب پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران با تجربه          
 ، فرآيند اين دوره توسط انجمن مديريت ۱۳۸۷قرارداد برگزاري ششمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران در اسفندماه سال 

  .ني و ترويج و ارزيابي آغاز گرديد و در جريان استرسا  آموزش تحقيق و توسعه، اطالع ارگروه، ك۳كيفيت ايران در قالب 
  

  


