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صفحه 1

راهنمای متقاضیان
جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی
سال 1397

 -1مقدمه
سال  97سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است .مسلماً شعار «حمایت از کاالی ایرانی» تحقق نمییابقد مگقر
اینکه کاالی ایرانی باکیفیت مطلوب و قیمت مناسب به دست مشتری ایرانی و بازارهای صادراتی برسد و این هدف مهم با
بهکارگیری رویکردهای ارتقاء بهرهوری و کیفیت در سازمانها به دست میآید .یکی از رویکردهای برجسته در ایقن زمینقه
مدلهای تعالی سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع است.
جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی بهعنوان اولین جایزه دارای اعتبار از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران از سقال
 91تشکیلشده و پنج دوره جایزه را با موفقیت برگزار نموده است  .هفتمین دوره جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی در
سال  98در جهت تحق شعار «رون تولید» برگزار خواهد شد.
این مدل سازمانها را از ابعاد مختلف از قبیل برنامهریزی استراتژیک ،طراحی و تولیقد محوقوالو و خقدماو ،بازاریقابی و
فروش ،منابع انسانی ،مدیریت تأمینکنندگان ،مدیریت فنآوری و دانش و همچنین نتقایج و شقاخ های مقرتب ارزیقابی
نموده و سطح بلوغ سازمان را از بعد بهرهوری و کیفیت مشخ

و فرصتهای بهبقود را شناسقایی و بقه سقارمان کمقک

میکند تا پروژهها و اقداماو بهبود را تعریف و اجرا کنند تا درنتیجه به سطح بلوغ باالتری از کیفیت و بهرهوری برسند.
 -2نحوه شکلگیری جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی
در راستای اجرای ماده  79قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مووب  )1389و آییننامه اجرایی آن
(پیوست شماره  )1و برنامه جامع بهرهوری کشور(مووب ،)1394جایزه بهرهوری بخش معدن و صقنایع معقدنی بقر اسقا
مووبه شماره -855/1-8ه مورخ  91/02/30هیاو محترم عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،بقا
هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران و سایر دستگاههای ذیرب  ،به منظقور فرهنگسقازی و ارتققاء بهقرهوری بنگاههقای
دولتی و غیر دولتی بخش معدن و صنایع معدنی ،طرحریزی و اجرا میشود.
 -3جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی
جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی بقا توجقه بقه شقرای اقتوقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی کشقور و همچنقین ویژگقی
سازمانهای ایرانی با بهرهبرداری از دانش روز مدیریت طراحیشده است .سازمانهای تولیدی و خقدماتی کقه قوقد دارنقد
سطح بلوغ بهره وری و کیفیت محووالو یا خدماو خود را در کلیه فعالیتها و نتایج مربوطه از طری خودارزیابی بررسقی
کنند .در این جایزه شرکت میکنند .در این مدل سازمانها به دنبال ایجاد ارزش برای مشقتریان و سقایر ذینفعقان هسقتند.
ارزش برای مشتریان شامل مرغوبیت ،قیمت ،تحویل بهموقع و خدماو است .در این مدل عالوه بر اصول هشتگانه مدیریت
کیفیت ،ارزشهای بنیادی هشتگانه سرآمدی نیز جاری است.
صفحه 2
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 -4اهداف جایزه:
اهداف این جایزه به شرح زیر است:
 افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهرهوری و کیفیت و ضرورو توجه بیشازپیش به آن در سطح جامعه.
 حرکت بهسوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار قرار دادن یک متدولوژی علمی.

 امکان خودارزیابی نظاممند توس سازمانها و شناخت نقاط قوو و زمینههای قابلبهبود با تمرکز بر کیفیت و بهقرهوری
در انجام کارها
 امکان مقایسه با سایر شرکتها در بخش رویکردها و شاخ های نتایج
 امکان شناسایی دستاوردهای موف سازمانها درزمینه بهبود بهرهوری و کیفیقت و معرفقی آنهقا بقه سقایر سقازمانها
بهمنظور الگوبرداری و ترویج این دستاوردها با استفاده از امکاناو رسانهای و مراسم جایزه
 ایجاد انگیزه رقابت در سازمانها برای بهبود دائمی بهرهوری (بهرهوری محووالو و خدماو تولیدی و فرآیندها)
 -5مزایای ویژه جایزه
سازمانهایی که در این جایزه شرکت میکنند میتوانند از مزایای زیر برخوردار شوند:


شناسایی و برجسته نمودن موفقیتهای شرکت با استفاده از امکاناو رسانهای و ترویجی و مراسم جایزه

 برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با مدل ،روشهای خودارزیابی و منط رادار بهصورت رایگان بقرای نماینقدگان
شرکتها
 بهره مندی از خدماو ارزیابی ارزیابان مجرب بهصورت رایگان
 ارائه مشاوره رایگان به شرکتها برای تعریف پروژههای بهبود متناسب با نتایج ارزیابی در قالب جلساو رودررو بعد
از ارزیابی
 -6دامنه کاربرد جایزه
دامنه کاربرد شرکتهای متقاضی برای شرکت در این جایزه عبارواند از:
 شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو
 معادن و صنایع معدنی خووصی و دولتی
 شرکتهای تولیدکننده سیمان
 شرکتهای هلدینگ مرتب با معدن و صنایع معدنی (بهرهبرداران معدن ،شرکتهای  EPCو)...
 شرکتهای فعال در زنجیره تامین شرکت های بزرگ در بخش معدن و صنایع فلزی
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 -7سطوح جایزه
جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی دارای سطوح بلوغ مختلفی مطاب با جدول  1است.
جدول  -1سطوح جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی
سطح جایزه

شرای و امتیاز

تالشگران
بهرهوری

 کسب حداقل  60درصد از امتیاز  4عامل و حداقل  200امتیاز
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  25صفحهای

پیشروان
بهرهوری
یک ستاره

 کسب امتیاز  200تا  250مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  55صفحهای

پیشروان
بهرهوری
دو ستاره

 کسب امتیاز  250تا  300مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  55صفحهای

پیشروان
بهرهوری
سه ستاره

 کسب امتیاز  300تا  350مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  55صفحهای

پیشروان
بهرهوری
چهار ستاره

 کسب امتیاز  350تا  400مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  55صفحهای
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سطح جایزه

شرای و امتیاز

پیشروان
بهرهوری
پنج ستاره

 کسب امتیاز  400تا  450مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  55صفحهای

تندیس برنزین
پیشتازی
بهرهوری

 کسب امتیاز  450تا  550مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  75صفحهای

تندیس سیمین
پیشتازی
بهرهوری

 کسب امتیاز  550تا  650مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  75صفحهای

تندیس زرین
پیشتازی
بهرهوری

 کسب امتیاز  550تا  650مبتنی بر منطق رادار
 شرکتهای متقاضی در این سطح باید شقواهدی در مقورد تعهقد مقدیریت بقه بهقرهوری  ،انجقام
آموزشهای اثربخش ،انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژههای
بهبود ارائه دهند.
 ارائه اظهارنامه  75صفحهای

 -8مراحل ثبت نام
مراحل گامبهگام شرکت متقاضیان در جایزه از ثبتنام تا مراسم جایزه طب مراحل زیر است:
 -8-1تکمیل فرم ثبت نام  :شرکتهای متقاضی پس از مطالعه و آشنایی با مراحقل جقایزه ابتقدا فایقل ورد فقرم
ثبتنام را از سایت جایزه imidro.gov.irدانلود کقرده و بقا توجقه بقه سقطح بلقوغ شقرکت در یکقی از سقطوح
تالشگران ،پیشروان و پیشتازان فرم را تکمیل و بقه آدر
نمایند.
صفحه 5

دبیرخانقه  productivity@imidro.gov.irایمیقل
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 -8-2شرکت در همایش توجیهی :پس از ثبتنام ،مدیران تعالی یقا بهقرهوری سقازمانی شقرکتهای متقاضقی در
همایش توجیهی که زمان آن اعالم خواهد شد شرکت نموده و راهنماییهای الزم را دریافت خواهند کرد.
 -8-3دعوت از نمایندگان متقاضیان برای اموزش :پس از اظهار تمایل شرکتها برای وارد شدن به فرآیند جایزه
و شرکت در همایش توجیهی ،از شرکتها دعوو میشود تا در برنامقه اموزشقی اشقنایی بقا مقدل و خودارزیقابی و تقدوین
اظهارنامه شرکت کنند .شرکت در این دوره اموزشی به صورو رایگان خواهد بود.
 -8-4انجام ارزیابی :پس از تکمیل اظهارنامه 1توس شرکت متقاضی به دبیرخانه ارسالشده و پس از بررسی کیفیت
اظهارنامه مطاب با تمپلیت ،کمیته ارزیابی گروه ارزیابی را مشخ

و به شرکت اعالم خواهقد کقرد .سقپس گقروه ارزیقابی

اظهارنامه را مطالعه نموده و پس از ارزیابی اولیه ،سقااالو بازدیقد از محقل را تعیقین و بقرای شقرکتهایی کقه در سقطح
تالشگران بهره وری شرکت نمودهاند  2نفر ارزیاب ،به مدو  1روز و سطح پیشروان بهرهوری  4نفر ارزیاب به مدو  2روز
و سطح پیشتازان  4نفر ارزیاب به مدو  3روز برای بررسی شواهد از سایت شرکت بازدید کرده و پس از تحلیقل شقواهد و
اجماع ارزیابان ،امتیاز شرکت و سطح بلوغ را مشخ

نموده و پس از صحهگذاری ،طی مراسمی با حضور مقام وزارو جایزه

اعطا میشود.
 -9هزینه ثبتنام
ثبت نام در فرایند جایزه و شرکت در دوره های آموزشی مرتب با مدل برای شرکتها رایگان میباشد.

 -10نحوه آمادگی شرکتها برای شرکت در جایزه
شرکتهایی که برای اولین بار در جایزه شرکت میکنند پیشنهاد میشود در سطح تالشگران بهروری شرکت نمایند .برای
این کار شرکت باید یک فرد واجد شرای و عالقهمند را بهعنوان مدیر تعقالی کیفیقت منوقوب نمایقد و همچنقین کمیتقه
راهبری بهرهوری را مرکب از معاونین و مدیران ارشد شرکت تشکیل دهد .سپس آموزشهای مربوط به مدل را به شرح زیر
برای مدیران برگزار نماید.
 آموزش آشنایی با مدل و منط رادار
 1تمپلیت اظهارنامه که دربرگیرنده تعداد صفحاو ،فونت ،محتوا و غیره است در سایت جایزه قرار دادهشده است.
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 آموزش آشنایی با روشهای خودارزیابی
در مرحله بعد ،شرکت با بهکارگیری یکی از روشهای معمول 2خودارزیابی نماید .خروجی خودارزیقابی شقامل نققاط ققوو،
فرصتهای بهبود و امتیقاز اسقت .سقپس بقر اسقا

فرصقتهای بهبقود شناساییشقده ،پروژههقای بهبقود تعریفشقده و

اولویتبندی 3آنها صورو میپذیرد .حداقل  3پروژه بهبود باید تشریح و شواهدی از جاریسازی آنها در اظهارنامقه ارائقه
شود .اظهارنامه مطاب با تمپلیتی که در وبسایت جایزه ارائهشده تهیه و در موعد مقرر برای دبیرخانه ارسال شود.
 -11ساختار کلی مدل
مدل بهره وری ایمیدرو شامل سه بخش اصلی می باشد:
الف) مفاهیم و اصول بنیادین بهره وری :تلفیقی از عوامل کلیدی موثر بر ارتقاء بهرهوری و اصول بنیادین تعالی
سازمانی است که مبانی پایهای را برای دستیابی به بهرهوری در سازمانها فراهم میآورد.
ب) مدل ارزیابی بهره وری :چارچوبی را فراهم میآورد تا از طری آن مفاهیم بنیقادین بهقرهوری در سقازمان هقا
استقرار یابد .مدل شامل معیارهای اصلی و نکاو راهنما است که به صورو پرسش و در دوبخقش توانمندسقازها و نتقایج
طراحی شده است .در بخش توانمندسازها ،عوامل موثر برارتققاء بهقرهوری و در بخقش نتقایج تقاثیر ایقن عوامقل توسق
شاخ های بهرهوری سازمان ،ارزیابی میشود .درک رواب علت و معلولی میان نتایج و توانمند سازها به سازمانها کمک
میکند تا فعالیتهای بهبود بهرهوری به گونهای اثربخشتر هدایت شود.
ج) منطق رادار :ابزاری است که از آن برای اندازهگیری میزان استقرار معیارهای بهرهوری در سازمان استفاده میشود.
به کارگیری یکپارچه این سه جزء به سازمانها کمک میکند تقا بتواننقد همقواره حرکقت بقه سقمت بهقرهوری پایقدار را
سازماندهی نمایند و وضعیت بهرهوری خود را با سایر سازمانهای موف مقایسه کنند.
 -11-1مفاهیم و اصول بنیادین بهرهوری
 -11-1-1دستیابی به نتایج متوازن بهره وری

سازمانهای بهرهور نتایج متوازنی را در خووص نیازهای بلندمدو و کوتاهمدو همه ذینفعان پیشبینی کرده و از طریق
برنامهریزی موثر در جهت تحق ماموریت ،چشمانداز و ارزشهای سازمانی گام بر میدارند و ضمن پیشبینی روشی بقرای
پایش و ارزیابی اهداف ،رابطه علت و معلولی میان رویکردهای بهرهوری و نتایج مرتب را درک و مدیریت میکنند.
 2معموالً برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند روش پرسشنامه و یا کارگاه پیشنهاد میشود
 3معموالً از روش آثار و تالش برای اولویتبندی استفاده میشود
صفحه 7
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 -11-1-2رهبری و فرهنگ سازی

سازمانهای بهرهور ،رهبرانی دارند که مسیر آیندهی سازمان را در قالب ماموریت ،چشمانداز و ارزشهقای سقازمان ترسقیم
نموده و در جهت تحق اهداف ،ضمن توانمندسازی کارکنان از آنها حمایت و قدردانی میکنند و بقا عمقل بقه ارزشهقای
سازمانی نقش الگو را برای کارکنان و سایر ذینفعان ایفا مینمایند و به این وسیله فرهنگ بهقرهوری را در سقازمان ارتققاء
میدهند.
 -11-1-3ارزشآفرینی برای مشتریان

سازمانهای بهرهور ،تالش میکنند خواستهها و انتظاراو مشتریان خود را شناسایی ،درک و پیشبینقی کقرده و مهمتقرین
شاخ های اثربخشی خود را بر مبنای این خواستهها پایهریزی میکنند و در جهت خل ارزش برای مشتریان گام بردارند.
 -11-1-4فرآیندگرایی

سازمانهای بهره ور ،چارچوب فرآیندهای کلیدی سازمان را همسقو بقا اسقتراتژیهای سقازمان تعریقف میکننقد و ضقمن
برقراری تعامل اثربخش میان فرآیندها ،شاخ های معنادار اثربخشی و کارایی و بهرهوری را بر مبنقای دادههقای صقحیح،
دقی و بههنگام ،تعریف ،پایش و تحلیل مینمایند و با استفاده از تکنیکها و ابزارهای بهبود ،فرایندهای مذکور را به طقور
مستمر ارتقاء میدهند.
 -11-1-5توانمندسازی و مشارکت کارکنان

سازمانهای بهرهور ،برای دستیابی به ماموریتها و اهداف استراتژیک خود ،شایستگی کارکنان را شناسایی میکنند و ضمن
جذب و بهکارگماری مناس ب ،توانمندی و انگیزش آن ها را در جهت نیل به اهداف سقازمان ارتققاء میدهنقد و بقا اسقتفاده
ازروشهای مناسب مبتنی بر معیارهای بهرهوری از آنها قدردانی؛ و زمینههای فرهنگی برای توجه به بهرهوری را در محی
کاری فراهم میکنند.
 -11-1-6ارتباط اثربخش با تامینکنندگان و شرکای کسب و کار

سازمانهای بهرهور تامینکنندگان و شرکای کسب و کار خود را شناسایی ،ارزیابی و انتخقاب میکننقد ،رابطقه پایقداری را
مبتنی بر شفافیت و احترام دوجانبه با آنها برقرار مینمایند و به منظور ایجاد ارزش برای ذینفعقان ،تامینکننقدگان خقود را
توانمند میکنند.
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 -11-1-7یادگیری ،خالقیت و نوآوری

سازمانهای بهرهور ،از طری برقراری فرآیندهای خالقیت و نوآوری بقه خلق ارزش بقرای ذینفعقان مقی پردازنقد .ایقن
سازمانها اهداف و استراتژیهای روشنی را برای توسعه خالقیت و نوآوری تعیین و با ایجاد شبکههائی برای تعامقل فعقال
کارکنان ،شرکا ،مشتریان و جامعه ،فرصتهای خل ایقدهها و نقوآوری را در درون و بیقرون سقازمان شناسقایی میکننقد و
فرهنگ کارآفرینی را در سازمان توسعه میدهند.
 -11-1-8مسئولیت پذیری اجتماعی

سازمانهای بهرهور ،خواستهها و انتظاراو نمایندگان جامعه را شناسایی و اولویت بندی نموده و در تقامین ایقن خواسقتهها،
شفاف ،پاسخگو و مسئولیتپذیر هستند .این سازمانها در مسئولیتهای اجتماعی خود از الزاماو قانونی فراتر رفته و در امور
اجتماعی و فعالیتهای خیرخواهانه و خداپسندانه برای کمک به مستمندان و نیازمندان جامعه حضور فعقال دارنقد .آنهقا بقه
پیامدهای حاصل از عملیاو و چرخه عمر محووالو و خدماو خود توجه دارند و تاثیر این پیامدها را بر بهداشقت عمقومی،
ایمنی و محی زیست در نظر میگیرند.
 -11-2مدل ارزیابی بهرهوری

مدل بهرهوری ایمیدرو مبتنی بر  8معیار است که از دو حوزه توانمندساز و نتایج تشکیل شده اسقت .معیارهقای توانمندسقاز
آنچه که یک سازمان برای ارتقاء بهرهوری انجام میدهد را نشان میدهد و معیارهای نتایج ،آنچه که یک سقازمان در اثقر
فعالیت های توانمندساز به دست میآورد را پوشش میدهند( .شکل)1
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شکل  :1مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی
توانمندسازها ،دارای چهار معیار و هر معیار دارای تعدادی زیر معیاراست که با نکاو راهنما تشریح شقدهانقد .توانمندسقازها
مجموعهای از برنامهها ،نظامها ،روشها و رویکردها است که شرکت برای بهبود بهقرهوری طراحقی و جاریسقازی نمقوده
است و از طری دری افت مستمر بازخورد از نتایج مرتب  ،از اثربخشی و کارایی آنها اطمینان حاصل مینماید.
نتایج نیز دارای چهار معیار است و هرمعیار با نکاو راهنمای حوزه نتایج حاصل از اجرای رویکردها را در برداشت ذینفعان و
عملکرد سازمان نشان میدهد.
- 11-2-1رهبری و استراتژی

مققدیران سققازمانهای بهققرهور ،ماموریتهققا ،ارزشهققا و چشققمانداز سققازمان را ترسققیم کققرده و از تققدوین و جاریسققازی
استراتژیهای سازمان مبتنی بر نیازهای حال و آینقده ذینفعقان و تیییقراو محیطقی بیرونقی و درونقی اطمینقان حاصقل
مینمایند .این مدیران برای ارتقاء فرهنگ بهرهوری ،سیستمهای مدیریتی الزم را استقرار و توسعه داده و در ایقن راسقتا از
کارکنان خود حمایت و قدردانی مینمایند .آنها شخوا با رفتار خود نقش الگو را در تحق ارزشهای سازمانی ایفا میکنند.
 -11-2-2سرمایه های انسانی

سازمانهای بهرهور،منابع انسانی را به عنوان مهمترین عامل ارتقاء بهرهوری تلقی نموده و قابلیتهای فردی و گروهی آنها
را شناسایی کرده ،با آموزش ،توانمندسازی و جلب مشارکت آنها شاخ های بهرهوری را ارتقاء بخشیده و از تالشهای آنان
در راستای ارتقای بهرهوری تقدیر میکنند.
 -11-2-3منابع سازمانی :

سازمانهای بهرهور ،با مدیریت موثر تامینکنندگان ،شرکای تجاری و منابع داخلی خود و با بهرهگیری از فناوریهای نوین
و داراییهای فکری و معنوی ،در راستای ارتقای بهرهوری گام برمیدارند.
 -11-2-4فرآیندها ،محصوالت و خدمات:

سازمانهای بهرهور ،هم سو با استراتژیهای سازمان ،فرآینقدهای خقود را شناسقایی ،تعیقین ،ارزیقابی و بهبقود میدهنقد؛
محووالو و خدماو مورد انتظار مشتریان را طراحی ،تولید ،تحویل و پشتیبانی مینماینقد و بقا روابق مقوثر بقا مشقتریان
بهرهوری را در زنجیره ارزش ارتقاء میبخشند.
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 -11-2-5نتایج مشتریان و جامعه

اصوال یکی از معیارهای اثربخشی ،تامین خواستهها و انتظاراو مشتریان سازمان و جامعه است .بنابراین سازمانهای بهرهور،
مجموعهای از شاخ های کلیدی برداشتی و عملکردی مرتب با مشتریان و جامعه را با توجقه بقه اسقتراتژیهای مقرتب
تعیین و هدفگذاری کرده و به طور منظم آنها را اندازهگیری میکنند .سپس نتایج به دست آمده را بقا نتقایج سقازمانهای
مشابه مقایسه ،و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخ ها و رویکردهای اجرا شده ،از دقت و صحت دادههای بکار
رفته در شاخ ها اطمینان حاصل میکنند .این شاخ ها بر اسا

یک منط روشن ،بخشبندی و تحلیل میشوند.

 -11-2-6نتایج کارکنان

یکی از عوامل موثر و کلیدی در ارتقاء بهرهوری سازمان ،منابع انسانی است .بنابراین سقازمانهای بهقرهور ،مجموعقهای از
شاخ های برداشتی و عملکردی مرتب با کارکنان را با توجه به استراتژیهای مرتب تعیین وهدفگقذاری کردهقو بطقور
منظم آنها را اندازهگیری میکنند.سپس نتایج به دست آمده را با نتایج سازمانهای مشابه مقایسه و بادرک رابطقه علقت و
معلولی میان این شاخ ها و رویکردهای اجرا شده ،از دقت و صحت دادههای بکار رفتقه در شقاخ ها اطمینقان حاصقل
میکنند.این شاخ ها براسا

یک منط روشن ،بخشبندی و تحلیل میشوند.

 -11-2-7نتایج منابع و فرایندها

یکی از جنبههای مهم بهرهوری ،اسقتفاده بهینقه از منقابع سقازمان اسقت .بنقابراین سقازمانهای بهقرهور ،مجموعقهای از
شاخ های مرتب با استفاده بهینه از منابع از جمله مدیریت تامینکنندگان ،مقدیریت مقالی ،تجهیقزاو ،سقاختمان ،مقواد،
انرژی ،فناوری ،فناوریاطالعاو و همچنین فرآیندهای کلیقدی سقازمان را بقا توجقه بقه اسقتراتژیهای مربقوط ،تعیقین و
هدفگذاری کرده و به طور منظم آنها را اندازهگیری میکنند .سپس نتایج به دست آمقده را بقا نتقایج سقازمانهای مشقابه
مقایسه و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخ ها و رویکردهای اجرا شده ،از دقت و صحت دادههای بکار رفته در
شاخ ها اطمینان حاصل میکنند .این شاخ ها شامل موارد زیر است.
 -11-2-8نتایج کلیدی بهرهوری

برآیند کلیه فعالیتهای سازمان باید منجر به نتایج مالی پایدار شود .بنابراین سازمانهای بهرهور ،مجموعهای از شاخ های
عملکردی و دستاوردی را با توجه به استراتژیهای مرتب  ،تعیین و هدفگذاری کرده و بطقور مقنظم آنهقا را انقدازهگیری
میکنند .سپس نتایج به دست آمده را با نتایج سازمانهای مشقابه مقایسقه و بقا درک رابطقه علقت و معلقولی میقان ایقن
شاخ ها و رویکردهای اجرا شده ،از دقت و صحت دادههقای بکقار رفتقه در شقاخ ها اطمینقان حاصقل میکننقد .ایقن
شاخ ها بر اسا

یک منط روشن ،بخشبندی و تحلیل میشوند.
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 -11-3منطق رادار RADAR

منط رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمندی است که روشی ساختاریافته برای پرسش درباره عملکرد سازمان
را ارائه میکند .در عالیترین سطح ،منط رادار بیان میکند که سازمان به موارد ذیل نیاز دارد:
• تعیین نتایجی که برای دستیابی به آن بهعنوان بخشی از استراتژیشان ،هدفگذاری شود)Result( .
• طرحریزی و توسعه مجموعه یکپارچهای از رویکردهای مناسب که نتایج الزم در زمان حال و آینده را محق سازد.
()Approach
• بهمنظور حوول اطمینان از جاریسازی رویکردهای مذکور ،روش نظاممندی به کار گیرد)Deploy( .
• رویکردهای جاریشده را بر اسا

پایش ،تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده و فعالیتهای یادگیری ارزیابی و اصالح

کند)Assess & Refine( .
منط رادار معیار اندازهگیری سطح بلوغ تعالی کیفیت  -چه در فرآیند خودارزیابی 4و چه در ارزیابی (که توس گروه ارزیابی
جایزه انجام میشود) است .شکل  2عناصر و ویژگیهای منط رادار را نشان میدهد:

شکل  -2عناصر و ویژگیهای منطق رادار
 4در خودارزیابی به روش کارگاه ،پرفرما و شبیهسازی از این منط استفاده میشود.
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 -12روشهای خودارزیابی
خودارزیابی عبارو از یک بازنگری جامع ،سامانمند و منظم فعالیتها و نتایج ،بر اسا

مدل جایزه بهره وری معدن و صنایع

معدنی است که منجر به اقداماو و پروژههای بهبود شود .معموالً خودارزیابی طی  8مرحله به شکل نظاممند بایقد صقورو
گیرد .شکل  3مراحل گامبهگام این فرآیند را نشان میدهد.
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مراحل  3تا 8

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

 -12-1روش پرسشنامه :در این روش تعدادی از مدیران و کارشناسقان انتخقاب میشقوند و مقدل و شقیوه تکمیقل
پرسشنامه در یک نوفهروز برای آنها تشریح میشود .نمونهای از فرم پرسشنامه در وبسایت جقایزه قابلدسقتیابی اسقت.
سپس پرسشنامه جمعبندی شده و گروه تعالی سازمانی در مورد نقاط قوو و فرصقتهای بهبقود توقمیمگیری و اققداماو
بهبود را تعریف میکند .این روش ساده است و برای شرکتهایی که در ابتدای راه هستند استفاده از آن پیشنهاد میشود.
 -12-2روش کارگاه :در این روش تیمی از مدیران و سرپرستان و تسهیل گران (مشاور) تشکیلشده و پس از گذراندن
دورههای آموزشی مرتب که در باال ذکر شد .همه مدیران ،شرکت را برحسب معیارها و با استفاده از منط رادار امتیقازدهی
نموده و پس از تعیین نقاط قوو و فرصتهای بهبود ،اقداماو 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.
 -12-3روش پر فرما :در این روش ،کمیته تخووی تعالی کیفیت برحسب معیارهای مدل تشکیلشده و هقر یقک از
اعضای گروه آموزشهای تخووی آشنایی با مدل ،منط رادار و روشهای خودارزیابی را میگذرانند .سپس با اسقتفاده از
فرم پر فرما که مبتنی بر منط رادار است اطالعاو مربوط به معیارهای توانمند ساز و نتقایج گقردآوری نمقوده و در اختیقار
مسئوالن هر کمیته تخووی قرار میدهند .مسئوالن گروههای تخووی برگههای پر فرما را بررسی و امتیازدهی را انجام
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میدهند .یکی از مزایای این روش این است که خودارزیابی مبتنی بر شواهد بیشتری صورو میپذیرد .بهطورمعمول با توجه
به پیچیدگی و اندازه سازمان کمیتههای تخووی زیر پیشنهاد میشود:
 کمیته رهبری و استراتژی
 کمیته منابع انسانی
 کمیته تحق محوول و تولید
 کمیته بازاریابی و فروش
 کمیته مدیریت تأمین
 کمیته مالی
 کمیته مدیریت ساختمان و تجهیزاو ،مواد ،انرژی و محی زیست
 کمیته طراحی محوول
 کمیته مدیریت فنآوری و دانش
 کمیته شاخ های نتایج
 -12-4روش شبیهسازی جایزه :در این روش تمامی مراحل روش پرفرما انجام میشود؛ منتهقا در ادامقه اظهارنامقه
تهیهشده و گروهی متشکل از ارزیابان آموزشدیده داخلی و بیرون سازمان ،اظهارنامه را مطالعه و امتیاز شرکت را مشقخ
و بر اسا

فرصتهای بهبود شناساییشده پروژههای بهبود را تعریف ،اولویتبندی و اجرا میکنند.

 -12-5روش تلفیقی :درصورتیکه هر یک از روشهای فقوق بقا روش کارگقاه ترکیقب شقود .روش تلفیققی حاصقل
میشود .همانند روش پرسشنامه  -کارگاه ،پرفرما-کارگاه و شبیه سازی-کارگاه
 -13ارکان جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی
ارکان جایزه  7از رکن تشکیلشده است که عبارواند از:
 دبیر جایزه
 شورای سیاست گذاری جایزه
 دبیرخانه
 کمیته ارزیابی و آموزش و ارزیابان
 کمیته علمی
 کمیته داوری
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 -14برنامه زمانبندی شرکت در جایزه
زمانبندی شرکت در جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی به شرح جدول  1است.

ردیف

جدول  -1برنامه زمانبندی جایزه در سال 98
فعالیت

زمان آغاز

زمان پایان

1

فراخوان متقاضیان و ثبت نام جایزه

 29تیر ماه

 15مرداد ماه

2

آموزش و توانمندسازی شرکتهای ثبت نام کننده جایزه

 15مرداد ماه

 30شهریورماه

3

تدوین و تحویل اظهارنامه

 1شهریور ماه

 15آذرماه

4

فراخوان ثبت نام ارزیابان

 15شهریور ماه

 15مهر ماه

5

آموزش و توانمند سازی ارزیابان

15مهر ماه

 30آبان ماه

تیمهای ارزیابی به شرکتهای متقاضی

 1آذر ماه

 20آذر ماه

7

ارزیابی شرکتهای متقاضی

 15اذر ماه

 29اسفند ماه

8

بررسی نتایج ارزیابی ها و گزارش های بازخورد در کمیته علمی

 29اسفندماه

 31فروردین ماه 99

9

اصالح گزارش بازخورد توس تیم های ارزیابی

 31فروردین ماه 99

 31اردیبهشت ماه 99

10

برگزاری جلسه کمیته داوری و انتخاب شرکتهای برتر

 31اردیبهشت ماه 99

 15اردیبهشت ماه 99

11

ارسال گزارش بازخورد به شرکتهای متقاضی

 15اردیبهشت ماه 99

 1خرداد ماه 99

12

برگزاری همایش و معرفی شرکتهای برتر

6

تخوی

هفته دوم خرداد ماه
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 -15سایر موارد
 -15-1اصل محرمانگی :کلیه اطالعاتی که اعضای گروه و دبیرخانه در قالب اظهارنامه و مشاهداو در بازدید از محل
دریافت میکنند محرمانه تلقی شده و اعضای گروه ارزیابی مکلف میشوند که این اصل را رعایت کنند.
 -15-2رسیدگی به درخواستهای احتمالی :تمامی مواردی که متقاضیان باید از آن آگقاه باشقند در ایقن راهنمقا
ذکرشده و تمامی مراحل ثبتنام ،انتخاب گروههای ارزیابی ،فرآیند ارزیابی و امتیازدهی بر اسا

روشها و دستورالعملهای

مدون انجامشده و با استفاده از فرآیند تضمین کیفیت جایزه ،نظارو مستمر بر حسن انجام کار صورو میپذیرد .درعینحال
درصورتیکه متقاضیان نکتهای در مورد فرآیند ارزیابی داشته باشند میتوانند کتباً آن را به دبیرخانه جایزه اعالم کنند.
 -15-3هزینه ایاب و ذهاب و اسکان :طب روش اجرایی برگزاری جایزه کلیه هزینههای ایاب و ذهاب ارزیابان بقه
محل شرکت و پذیرایی در زمان ارزیابی و اسکان احتمالی در شهرستان به عهده متقاضی است.

 -16تماس با دبیرخانه
آدرس :تهران ،خیابان سپهبد قرنی ،نرسیده به خیابان سمیه ،نبش خیابان شریف ،پالک  39طبقه چهارم -مدیریت
آموزش ،پژوهش و فناوری
تلفن دبیرخانه جایزه :تلفن 88829619 :
فکس 88847548 :
آدرس الکترونیکیproductivity @imidro.gov.ir :
وب سایتimidro.gov.ir :
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