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   جایزه تعالی مدیریت تعاونیدبیرخانه 

 نامه اظهار نگارش راهنمای

 صوصخ در ،تعالی مدیریت تعاونی جایزه متقاضی تعاونی كه است رسمی و مكتوب گزارشی تعالی اظهارنامه

. دهدمی قرار ارزیابی هایتیم و دبیرخانه اختیار در و كندمی تهیه تعالی مدل انتظارات قبال در خود وضعیت

 عاونیت از جامع تصویری ایجاد و رو پیش هایریزیبرنامه برای فرایند، كل در اظهارنامه یكاربردها به پرداختن

 :است زیر قرار به كند ایفا تواندمی اظهارنامه كه مختلفی و نقش های كاربردها. دارد اهمیت

 دقیق ارزیابی برای گام اولین 

 یم محل از بازدید مرحله به ورود نقطه و نیاز پیش عمدتا اظهارنامه اصلی هدف كه است این دیدگاه یک

 حتت را بیشتری موضوعات محل از بازدید اندازه به تواند نمی باز ، باشد جامع قدر هر اظهارنامه یک. باشد

 یتعاون ارزیابی در شان تخصص و تجربه تمامی از ارزیابان ، اظهارنامه ارزیابی مرحله در. دهد قرار پوشش

 رقم هاظهارنام از آمده بدست نتایج براساس محل از بازدید كار دستور ترتیب بدین و نمایند می استفاده

 بهبود را بازخورد گزارش ارزش و دقت محل از بازدید كه باشد می درست حدی تا امر این. خورد می

 بوده مثبت همیشه نه معموال تغییری چنین.  شود می امتیازات تغییر موجب موارد بیشتر در و بخشیده

 اشتبرد نخستین و داده انجام را اظهارنامه از خود اولیه ارزیابی ترتیب بدین ها ارزیاب. یابد می افزایش و

 آنان ، ارزیاب تیم توسط اظهارنامه روی بر نظر اجماع جلسه برگزاری از پس. گیرد می شكل آنان های

.  داشت خواهند ، دهند قرار بررسی مورد محل از بازدید در دارند تمایل كه بررسی قابل نكات از فهرستی

 كامال آنها مورد در رویكرد سازی جاری نحوه و میزان كه ای نواحی ، معموال ، بازدید در بررسی قابل نكات

 مورد رد ارزیابان نظر نقطه از كه رویكردهایی احتماال یا بوده مفقود آنها نتایج كه مواردی یا و نیست واضح

 اصلح اطمینان آنها باره در خود درک و صحت از مایلند رو همین از و بوده بنیادین بسیار متقاضی تعاونی

 كلیدی موضوعات درک و آمده بدست تعاونی اظهارنامه ارزیابی از اطالعات این تمامی.  بود خواهد نمایند

(Key Themes  )كه تصویری دو بین.  نماید می تسهیل را تعاونی از جامع و روشن تصویری ایجاد و 

 .شود برقرار تعادل بایست می ، محل از بازدید و اظهارنامه یعنی ، آورند می بدست تعاونی از ارزیابان

 محل زا بازدید طی در آنرا توان می ، باشد افتاده قلم از اظهارنامه در مطلبی اگر كه كرد فراموش نبایستی

 حویلت از بعد تاریخ به مربوط ، مزبور كار یا نكته كه است صورتی در این البته نمود، ارائه ارزیابان به

 .باشد اظهارنامه

 ارزیابان كردن همراه و خوب ذهنی زمینه و تصور یک ایجاد امكان 

 زمان ردند،گ می تعیین تعالی مدیریت تعاونی ملی جایزه دبیرخانه سوی از تعاونی هر برای كه ارزیابی تیم

 یشب مزبور تیم اعضای از یک هر ابتدا در. داد خواهند اختصاص تعاونی آن اظهارنامه بررسی به را بسیاری

 حاشیه در نكاتی ثبت و مهم های بخش گذاری عالمت ، اظهارنامه انفرادی ارزیابی صرف را ساعت 02 از
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 مشخص و ارزیابان نظر(   Consesus) اجماع به یافتن دست به را روز دو مجموعا سپس. نمود خواهند آن

 خود خوبی به آنها ، ارزیابی پایان در.  دهند می اختصاص محل از بازدید در بررسی قابل موارد كردن

 راحساسب تردید بی ، اظهارنامه تنظیم در دقت و بودن مناسب. نمایند می حاصل آشنایی تعاونی با ، تعاونی

 می باز را اظهارنامه كه لحظه همان از ارزیابان.  گذارد خواهد بسزایی تاثیر تعاونی كل به نسبت ارزیابان

 می خوبی به همگی و نمایند ایجاد خود در تعاونی به نسبت را خاصی بینش تا كنند می تالش.  كنند

.  مایدن ایجاد ارزیابان در را مناسب تاثیر نخستین كه دارد را شانس این بار یک تنها تعاونی هر كه دانیم

 پیچیدگی از عاری و بوده جامع ، شده ارائه بخوبی ، رسیده بنظر واضح و روشن كامال باید اظهارنامه لذا

 ،مناسب ارجاعات و عناوین از استفاده ، واضح چیدمانی بكارگیری با كه است این تعاونی كار از بخشی. باشد

 را خود ، باصطالح باید تعاونی مسئولین ، منظور این برای. نماید تسهیل را ارزیابان وظیفه امكان حد تا

 .كنند نگاه مسئله به آنها منظر از و بگذارند ارزیابان جای

 محل از بازدید در بررسی مورد موارد و برجسته نكات دریافتن برای ایپایه 

 جای هك مطالبی البته و ، كند می بیان خود اظهارنامه در كه مطالبی طریق از تعاونی كه است این واقعیت

 عاونیت این بنابر.  نماید می تعیین آنها برای را ارزیابی تیم كار دستور ، است خالی مزبور مدرک در آنها

 هب را خود نتایج و رویكردها ، دارد امكان عمال كه جایی تا و كرده مشخص را خود كلیدی موضوعات باید

 قراراست و عملكرد لحاظ از را كلیدی نكات كه است مایل قطعا ارزیابی تیم.  نماید مرتبط موضوعات آن

 از ایدب كه نكاتی مورد در گیری تصمیم حین در تعاونی مسئولین ترتیب این به. نماید گذاری صحه

 .نماید می تنظیم قبل از را محل از بازدید در بررسی مورد نكات عمال شود، حذف اظهارنامه

 متقاضی تعاونی خودارزیابی از بخشی 

 ، لوبنامط و مطلوب مسائلی به بردن پی با بارها و بارها اظهارنامه تهیه فرآیند طی در تعاونی مسئولین

 بكار یتعاون در وسیعی بطور كردند می فكر كه رویكردهایی كه شوند می متوجه آنها. شد خواهند غافلگیر

 ، معمول غیر رویكردهای ، برعكس و اند نداشته تعاونی در ای مالحظه قابل رواج عمال شود می گرفته

 ونهاینگ است بهتر. اند یافته رواج تعاونی مختلف های بخش در اند پنداشته می آنان كه آنچه از بیش

 یابیارز انتهای تا امر این و گردد ثبت اظهارنامه تهیه حین در بهبود قابل های زمینه و قوت نقاط و مطالب

 .نیافتد تاخیر به اظهارنامه رسمی

 تعاونی تجارب بهترین از اطالعاتی منبع عنوان به 

 و رویكردها از بانكی بعنوان توانند می آنها ، بوده EFQM تعالی مدل بر مبتنی ها اظهارنامه كه آنجا از

 قیتل ، است شده انجام اساس برهمین نیز آنها ارزیابی كه ، مشخص چارچوبی قالب در كه نتایجی نیز
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 و تقاضیانم توافق با و ، شده تسهیل نسبتا بانک این طریق از خوب تجارب شناسایی ترتیب بدین. گردند

 .  گردد می پذیر امكان الزم های كنترل اعمال

 تندیس درخواست برای اظهارنامه -1

 از یک ره قبال در تعاونی وضعیت بیانگر كه ایاظهارنامه تا است الزم هاتندیس كسب فرآیند در شركت برای

 .است رو یک A4 صفحه 022 حداكثر اظهارنامه این. شود ارائه و شده تدوین باشد،می تعالی مدل معیارهای

 :باشد برداشته در را ذیل بخش 5 باید اظهارنامه

 تندیس درخواست شده تكمیل فرم تصویر-0    

 ممقا باالترین امضای كه هاتندیس برای درخواست فرم از تصویری اظهارنامه صفحه اولین در تا است الزم

 الزامات و عمومی مقررات و هانیازمندی تمامی كه كندمی مشخص امضاء این. گیرد قرار دارد، را تعاونی رسمی

 .آمد خواهد در اجرا به تعاونی توسط الزم تعهدات و است شده رعایت

 مطالب فهرست-0

 تعاونی مشخصات و كلیات-3

 ذیل موارد شامل تواندمی مثال برای و بوده آن كار و كسب مدل و سازمان وضعیت از ایمقدمه شامل كلیات

 :باشد

 تاریخچه 

 سازمانی نمودار 

 اصلی محصوالت و خدمات 

 اصلی اهداف و هاارزش 

 اصلی كنندگانتأمین و مشتریان 

 آن شبیه یا كیفی ابتكارهای 

 تجاری هایهمكاری چگونگی 

 اولیه مواد و تكنولوژی 

 كار و كسب محیط عمومی شرایط 

 قانونی محیطی شرایط 

 تعاونی عملكرد و هافعالیت بیان و مدل معیارهای اجزاء از یک هر از توضیحی -4

 (صفحه یک در) تخصصی و خاص هایواژه تعریف -5



 جایزه تعالی مدیریت تعاونی نامه اظهار نگارش راهنمای

4 

   جایزه تعالی مدیریت تعاونیدبیرخانه 

 

 اظهار نامه باید به شرح ذیل باشد:مشخصات ظاهری 

 اندازه هاحاشیه   و اندازهنوع  فونت

 Nazanin نوع فونت متن تحریر شده

 

 cm سمت راست صفحه

  cm سمت چپ صفحه  اندازه فونت متن اصلی

  cm از باالی صفحه  اندازه فونت عناوین اصلی

  cm از پایین صفحه  اندازه فونت عناوین فرعی

 

 :تعالی برای رنامهتقدی درخواست برای اظهارنامه

 سبك فرآیند اظهارنامه با مشابه و مشخص ساختاری و قالب نیز تقدیرنامه دریافت متقاضیان برای اظهارنامه

 دهش تعیین تندیس سطح اظهارنامه برای كه است فوق جدول با مطابق آن ظاهری مشخصات و دارد هاتندیس

 :باشد داشته را ذیل ساختار باید كه است رو یک A4 صفحه 50 حداكثر دارای اظهارنامه این .است

 تقدیرنامه درخواست شده تكمیل فرم تصویر -0

 است، شده امضا تعاونی مقام ترینعالی توسط كه تقاضا فرم از تصویری اظهارنامه اول صفحه در تا است الزم

 و است شده رعایت الزامات تمامی و صحیح شده ارائه اطالعات تمامی كه دهدمی نشان امضا این. قرارگیرد

 .آمد خواهد در اجرا به تعاونی توسط الزم تعهدات

 صفحه 0 در سازمانی اصلی اطالعات و مطالب فهرست -0

 هایچالش عملیاتی، محیط و سازمان فضای استراتژیک، اهداف بخش این: كلیدی اطالعات بخش  -3

 (.صفحه 5 حداكثر در) كندمی ارائه را مدیریتی هاینظام و نفعانذی با ارتباطات رقابتی، محیط استراتژیک،

 اهداف هب دستیابی منظور به تعاونی توسط شده اتخاذ كلیدی رویكردهای بخش این: توانمندسازها بخش - 4

 (.صفحه 05 حداكثر در) كندمی ارائه جدول، قالب در را، استراتژیک

 پیشرفت و جنتای ارتقای نحوه و دارد تعاونی توسط آمده بدست نتایج به كلی نگاهی بخش این: نتایج بخش  - 5

 (.صفحه 05 حداكثر در) دهدمی نشان نمودار، قالب در شان،استراتژیک هایهدف راستای در را هاآن موثر

 صفحه 3 در ارزیابی خود گزارش و اجرا حال در بهبود پروژه یک تشریح -6

 صفحه 0 در اظهارنامه در شده گرفته بكار مطالب خاص هایواژه تعریف  -7
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 :گواهینامه درخواست برای اظهارنامه

 را گزارشی مربوطه، هایفرم تكمیل و نام ثبت با همزمان فوق، شرایط داشتن صورت در گواهینامه متقاضیان

 :كنندمی ارائه است زیر مطالب حاوی كه

 تعالی مدل با آشنایی كسب و آموزشی هایبرنامه تعاونی، معرفی به گزارش نخست صفحه دو 

 .پردازدمی

 اجرا به ارزیابی خود عنوان به آنچه و مدل استقرار برای اصلی هایریزیبرنامه صفحه، دو حداكثر 

 .كندمی تشریح را شود،می پوشش تحت حوزه و روش زمانی، برنامه شامل و است گذاشته

 كندمی ارائه است ارزیابی خود نتیجه كه را بهبود هایبرنامه لیست صفحه دو در حداكثر. 

 اجرا حال در تعاونی در كه بهبود هایبرنامه از عمده پروژه سه گزارش ارائه به صفحه نه در حداكثر 

 نظیمت( اصالح و ارزیابی سازی، جاری رویكرد، نتایج،) ارزیابی منطق چهارگانه عناصر اساس بر و است

 .پردازدمی است، شده

 .شود ارائه دبیرخانه به نسخه 3 در و تنظیم صفحه 05 حداكثر در جمعاً گزارش این 

 

 اظهارنامه ارائه چگونگی

 همراه به و تهیه را است شده مجلد فنری صورت به كه اظهارنامه نسخه 3 باید متقاضی تعاونی های تمامی

 .كنند ارسال دبیرخانه بهPdf)  و Word)در قالب  گزارش تایپ كامپیوتری فایل حاوی CD یک


