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کيفيت هشت اصل مديريت 
مشتری محوری •
  رهبری•
مشارکت کارکنان  •
فرايندینگرش   •
نگرش سيستمی  •
  بهبود مداوم•
  تصميم گيری بر اساس واقعيات•
کنندگان ارتباطات  پويا با تامين •

سرآمدی       ارزش های بنيادی       
مشتری مداری •
  رهبری و ثبات در مقاصد•
ها و واقعيت فرايندها  مديريت بر اساس •
مشارکت کارکنانتوانمند سازی و   •
 مستمروریيادگيری،بهبود و نو آ  •
مشارکت  ايجاد •
مسئوليت اجتماعی سازمان  •
  نتيجه گرايي•
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تعريف سرآمدی 
 

 برجسته در عملکرد
 دسِتيابیمديريت سازمان و 

به نتايج براساس مفاهيم 
نتيجه :  شاملکهبنيادين 

، تمرکز برمشتری، گرائی
رهبری و ثبات هدف، 

، ها و واقعيت فرايندها
، بهبود مشارکت کارکنان
مشارکت مستمر و نوآوری، 

 برای هر دو طرف هايی که
سودمندند، و مسئوليت 
.های اجتماعی می باشد

 

کيفيت   تعريف          

ISIRI – ISO 8402
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.تصريحی موثر است
ISO 9000: 2005

درجه برآوردن نيازمنديها 
از طريق مجموعه ای از 

ويژگيهای ذاتی
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مدل ارزيابی مديريت  نوآوری   

 بر مدل حاکم اصول و ارزش های  

مدل ارزيابی  مديريت دانش   مدل ارزيابی  مسئوليت اجتماعی     

استاندارد های سيستم های      
مديريتی 

 استاندارد  •
 استاندارد •
ستاندارد ا  •
استاندارد•
   استاندارد های ديگر    •

ISO 9001

ISO 9004

ISO 14001
ISO 10014

نظرات مديران و   
 مسئولين ذيربط    

مدل ارزيابی  طراحي جامع     
 محصول      کيفيت

مدل ارزيابی  مديريت    
EFQMمحيط زيست  

EFQM EFQM EFQMEFQM

کارشناسان نظرات  اساتيد،    
و متخصصين       

 ايران   کيفيت تجربيات بر گزاری چهار دوره جايزه ملی            

ريسکمدل ارزيابی  مديريت   

A.P.Q.P.
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مدل جايزه ملي كيفيت ايرانمدل جايزه ملي كيفيت ايران


