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عت بخشيدن به توسعه بخش تعاوني و گسترش عدالت اجتماعي در كشور با هدف بهبود مديريت در تعاوني ها ، سر انه تعاونگرانخ

 كند.  يفعاليت مدر سطح ملي و  سيدر چهارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران تاس

 –تعاوني و پيشکسوتان بخش صاحبنظران  ،از نخبگان  ليو تجل ي، سامانده شناسائيخانه تعاونگران عبارت است از:  تيموضوع فعال

 -گزارش و ارائه راهکارهاي علمي و عملي بهبود به تعاوني ها و مسئولين  هيتعاونيها و ته يابيمشکالت و عارضه  شناسايي و بررسي

بر  يمديريتي و بهره ور يها ستميس يساز ادهيو پ ي، مستند ساز يمشاوره طراح -تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل بخش تعاوني 

ها از مديريت در تعاوني بهبودو  يسازمان يتعال جهت در تالش –ها  هيها و اتحاد يدر تعاون يالملل نيب و ياساس استانداردهاي مل

 و ييارائه مشاوره، راهنما -برتر  يو نشان تعاون تيريمد يتعال يها و صدور گواه يها وتعاون هياتحاد يو رتبه بند يابيارز قيطر

در قالب  يو خدمات يعيتوز ،يديتول يطرح ها مجريانو  هياتحاد ي وتعاون ليتشک انيبه متقاض ييو اجرا يفن يكمک هاهرگونه 

و تالش در  يريگپي –ها  يها و تعاون هيبه اتحاد يابيو بازار يتيري،  مد ي، مال يحقوق يها نهيمشاوره و آموزش در زم هيارا -يتعاون

المللي تعاون و و بين ياسازمانهاي ملي، منطقه در تيضوع  - ياز بخش تعاون  هي، مقننه و قضائ هيمجر يجهت جلب حمايت قوا

، بانک ها و  موسسات ،با سازمان ها  و تعامل انعقاد تفاهمنامه و قرارداد همکاري و مشاركت –به منظور تبادل تجربيات  آنها تعامل با

از  تيو حما گسترش يو دانشگاهي برا يو مراكز علمي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي، فني و حرفه ا يدولت ريو غ يدولت صندوق هاي

ها ، جشنواره ها ، انتشار  شگاهيبرگزاري سمينارها، نما ، ريها از طرق مختلف نظتعاوني يكمک به توانمندساز -ها  يتعاون

 وينگيري از تکنولوژيهاي نو بهره ، ايجاد پرتال، شبکه هاي اطالع رساني و تخصصيكتب و نشريات )ماهانه و ساالنه(روزنامه،
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 مقدمه:

مختلف و بهبود آن ها به  يها در سازمان ها ستمياستقرار س ياثربخش يابيارز يبرا يقو يبه عنوان ابزار يازمانس يتعال يمدل ها

بهبود  يبرنامه ها يخود را در اجرا تيموفق زانيتواند م يســازمان م کي نکهيمدل ها، ضمن ا نيا يريشوند. با بکارگ يكار گرفته م

آن ها را خواهد  نيبا بهتر ژهيسازمان ها و به و ريعملکرد خود با سا سهيقرار دهد، امکان مقا يابيمورد ارز فمختل يدر مقاطع زمان

 .داشت

هزار  3به   بيدارند و ساالنه قر تينفر فعال ارديليميک  تيبا عضو يتعاون ونيليم 6/51كشور از مناطق مختلف جهان  تعداد  541 در

 يردولتيغ يكانادا، هند  و ...، انجمن ها و سازمان ها کا،يكشورها از جمله: آمر نياز ا ياريدالر درآمد دارند. امروزه در بس ارديليم

 511حدود  رانيكنند. در ا يتعاون م يتعال زهيجا ي، اقدام به اعطا يسازمان يتعال يهااز مدل يها به پيرو يتعاون يقعالوه بر تشو

منابع  تيريمد ک،ياستراتژ تيريها اعم از نظام مد يدر تعاون يتيريمد يهانظام توسعه ي. در راستادارند تيفعال يهزار شركت تعاون

ها و رشد  يكار تعاون تيفيك شيها و افزا نهيكاهش هز ،يوربهره  يها،  ارتقا يتعاون يندها و نحوه راهبريفرآ نهيبه تيريمد ،يانسان

 كشور معرفي شده است. يها يعاونبه مديران ت يتعاون تيريمد يتعال زهيدر اقتصاد كشور، جا يبخش تعاون

 

 تعالي مديريت تعاوني ملي جايزه عنوان جایزه:

 خانه تعاونگران ايراني متولی جایزه:

انجمن علمي تعاون ايران، بانک توسعه تعاون، صندوق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، انجمن علمي تعاون ايران،  حامیان جایزه :

 انجمن بهره وري ايرانتعاون ايران و ضمانت سرمايه گذاري تعاون، اتاق 

 شــركت يتقاضــاتحاديه هاي تعاوني مي توانند م تعاوني توليدي، توزيعي و خدماتي و ايههمه شركت  دامنه شمول جایزه:

 .باشــند ــزهيجا ــنيدرا

 زهیاهداف کالن جا

 ها يتعاون يو سرآمد يتعال يبرا يرقابت يفضا جاديا 

 تعاوني ها تيريمدتعالي مشترک در حوزه  کدر فهم و ات،يادب جاديا  

 قابل بهبود يها نهيها به شناخت نقاط قوت و زم يتعاون قيتشو   

 ها يتوسعه فرهنگ تبادل تجربه در تعاون 

 تعاوني هادر  تعالي سازمانيفرهنگ  يرشد و اعتال  

 تعاوني ها تيريدر حوزه مد يسازمان ارتقاء دانش   
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 زهیجا یاجرا یزمانبند

 

 مسئول اجرا شرح اقدام
 تاریخ اجرا

 پايان شروع

   بهمن دبيرخانه فراخوان 

 تابستان  بهار  دبيرخانه ابانیفراخوان و ثبت نام ارز

   مرداد دبيرخانه  انیثبت نام متقاض

  مهر  متقاضيان هاارسال اظهارنامه 

  مهر  كميته داوري  ابانیب ارزانتخا

  مهر دبيرخانه آموزش ارزیابان

 آبان مهر ارزيابان یانفراد یابیارز

 آبان  آبان كميته داوري ی )کمیته داوری(میت یابیارز

 آذر آبان ارزيابان یمتقاض تعاونی هایاز محل  دیبازد

  اسفند  يد دبيرخانه ارسال گزارش بازخورد

   دي يرخانهدب جشنواره تعالی 

 

 

 .شودمراجعه    www.taavonaward.irبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با برنامه زمانبندی به وبسایت 
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 مدل تدوین مبانی

 و ديدگاهها، سندها ، رهنمودها، ها آموزه، بين المللي تعاون اصول از تا است شده تالش، مديريت تعاوني تعالي الگوي تدوين در

  . شود استفاده تناسب به، است آمده زير شرح به آنها اهم سرفصل كه، ها تجربه

 تيفيك يياروپا زهيجا مدل- EFQM -  1153ويرايش 

 اصول و ارزش هاي بين المللي تعاون 

 قانون اساسي 44اصل  ابالغي سياست هاي كلي 

 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 

 مديريت تعاوني تعالي ملي جايزهو  يسازمان يتعال زهيجا يهادوره  ياز اجرا يريادگيو  يريبهره گ 

 مديران و كارشناسان ارشد بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران از شده نظرات دريافت 

 تعالي مديريت تعاوني ملي جايزه ارزيابان از شده دريافت نظرات 

 تعاونی مدیریت تعالی ارزش های و اصول

 اعضاءكاركنان و . اتحاد استوارند و انصاف برابري، دموكراسي، پذيري، مسئوليت خودياري، هاي ارزش بر متعالي، تعاوني هاي شركت

 شركت هاي تعاوني .معتقدند ديگران به توجه و اجتماعي مسئوليت آزادي، صداقت، اخالقي، هاي ارزش به متعالي تعاوني هاي شركت

 چشم، ماموريتها، كلي گيري جهت، مبتني است ايراني -اسالمي جامعه رهنگيف و ارزشي، اعتقادي مباني بر كه فضائي در متعالي

 اجرا به، كرده تعريف تعاوني تعالي ارزشي اصول با همسو را خود هاي و فعاليت ها برنامه همه و ها استراتژي، اهداف، ها ارزش، انداز

 را خداوند و رضايت جوئي كمال، مردم حقوق رعايت، انهاانس كرامت همواره، اهداف تحقق براي تالش در هاتعاونياين .  گذارند مي

 .دانند مي اصول اين به پايبندي در را خود پايداري و دارند درنظر

 را ايران اسالمي نظام جمهوري فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي توسعه و رشد اصلي يکي از پايه هاي، متعالي شركت هاي تعاوني .5

 تعالي مسير در حركت به را آنها و هستند تعاوني ها ديگر و الگوي بخش الهام، خود زشمندار دستاوردهاي با و مي دهند تشکيل

 مي كنند. ترغيب

سازمان هايي اختياري هستند و عضويت در آنها براي تمام افرادي كه بتوانند از خدمات آنها استفاده ،  متعالي شركت هاي تعاوني .1

 .د، بدون تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي و مذهبي آزاد استكنند و مسئوليت هاي ناشي از عضويت را بپذيرن

 تصميمات اتخاذ و گذاري سياست در فعاالنه كه خود اعضاء توسط و هستند دموكراتيک سازمانهاي،  متعالي شركت هاي تعاوني .3

 براي كه كساني ساير و بازرسان و مديره هيأت) منتخب نمايندگان عنوان به كه زناني و مردان. شوند مي كنترل كنند، مي مشاركت

 اوليه سطح هاي تعاوني در. دمسئول هستن اعضاء مقابل در كنند، مي خدمت (شوند مي انتخاب عمومي مجمع توسط وظايفي انجام

 شکل ديگربه سطوح در تعاونيهاي همچنين و( رأي يک عضو، يک) برخوردارند مساوي رأي حق از اعضاء( تعاوني شركتهاي)

 .يابند مي سازمان کدموكراتي
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 معموال آنها. نمايند مي تأمين را خود تعاوني سرمايه دموكراتيک كنترل با و منصفانه طور به اعضاء،  متعالي در شركت هاي تعاوني .4

 اعضاء. دارند مي دريافت وجود صورت در محدودي، پاداش باشد، مي عضويت شرايط از يکي كه خود شده پرداخت سرمايه با متناسب

 :دهند مي اختصاص مقاصد زير از يک هر تأمين براي را درآمد دمازا

 .باشد مي تقسيم قابل غير آن از قسمتي حداقل كه ذخايري تخصيص طريق از المقدور حتي خود تعاوني توسعه -

 رسيده اعضاء تصويب به كه هايي سايرفعاليت از حمايت و تعاوني با آنها از يک هر معامالت نسبت به درآمد مازاد از اعضاء برخورداري -

 .است

 ساير با آنها اگر شوند. مي كنترل و اداره اعضاء، توسط كه باشند مي خودگردان و خوديار ، سازمانهاي متعالي شركت هاي تعاوني  .1

 ئنًامطم كه كرد خواهند اقدام نحوي به نمايند تأمين ديگرسرمايه منابع از يا كنند امضاء اي نامه موافقت دولت جمله از سازمانها

 .بماند محفوظ آن استقالل و شده كنترل و اداره اعضاء توسط دموكراتيک شکل به تعاوني

 طوري به بينند مي تدارک كارآموزي و آموزش خود، كاركنان و مديران منتخب، ، نمايندگان اعضاء ، براي متعالي شركت هاي تعاوني .6

 را عمومي افکار رهبران و جوان افراد خصوص به مردم عموم آنها،. ايندنم كمک خود تعاوني پيشرفت به مؤثر نحو به بتوانند آنها كه

 .سازند مي مطلع فوائد تعاوني و ماهيت به نسبت

 نحو مؤثرترين به خود اعضاء به المللي، بين اي، منطقه محلي، سازمانهاي در يکديگر با همکاري طريق ، از متعالي شركت هاي تعاوني .7

 .كنند مي تقويت را تعاونى نهضت و كرده خدمت

 .كنند مي فعاليت خود جوامع پايدار توسعه براي اعضاء توسط ها مشي خط تصويب ، با متعالي شركت هاي تعاوني .8

 و كوشش، تالش با و او اقدس ذات از استمداد و الهي اليزال قدرت بر تکيه با كه برخوردارند كاركناني از، متعالي شركت هاي تعاوني .9

 همه و خود خوشنودي و شکوفائي، رشد هاي زمينه و آفرينند مي ارزش ،دارند اختيار در كه منابعي و ها بليتقا از بهينه گيري بهره

 .سازند مي را فراهم تعاوني ذينفعان

 اساسي معيارهاي عنوان به و توجه داشته مورد همواره را اسالمي انديشه مباني و فرهنگ، اخالق ترويج، متعالي شركت هاي تعاوني .51

 به ذينفعان همه قبال در را خود تعهدات، اخالقي موازين رعايت با، ها تعاوني اين.  گيرند يم بکار خود كار و كسب و ريتمامو در

 .گذارند مي اجرا به وجه نيکوترين

 زندگي ويژگيهاي دستيابي به، خود كاركنان معيشت و انساني كرامت و عزت تامين جهت در، متعالي شركت هاي تعاوني .55

 به و ميکنند تالش اجتماعي موقعيت و خانواده بنيان و تقويت شخصي اهداف تحقق، زندگي و كار بين توازن ايجاد، نهشرافتمندا

 براي را ت الزم امکانا و فرصتها و دارند توجه آن گوناگون ابعاد در تهديدها و مخاطرات كاهش و ايمني ،بهداشت و آنها رواني سالمت

 .آورند مي فراهم آنها معنوي رشد

 حسن منظور به الزم نظارت و اعمال كنترل و گزارشها شفافيت با تا كوشند مي، يتعاون حکمراني نظام با، متعالي شركت هاي تعاوني .51

 و عمومي اموال حفظ، امانت رعايت، اخالقي اصول و ارزشها با مغاير هرگونه رفتارهاي از پيشگيري، اداري و مالي سالمت، امور جريان

 .كنند ايجاد را اعتماد فضاي، ذينفعان حقوق همه احقاق
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 از، آنها از انديشمندانه گيري در بهره و پندارند مي خداوندي هاي نعمت را زيست محيط و طبيعي منابع، متعالي شركت هاي تعاوني .53

 هاي نسل و ردمم حق به احترام و قناعت رعايت به و، ميکنند پرهيز به ديگران رساني زيان و طلبي زياده، تباهي، اسراف هرگونه

 .پايبندند، آينده

 همه در پاسخگويي و درستکاري ،پذيري مسئوليت، كاري وجدان، انضباط و نظم، قانون به را خود تعهد، متعالي شركت هاي تعاوني .54

 .گذارند نمايش مي به ح وضو به، ماموريت با مرتبط هاي عرصه

 ديدگان آسيب و محرومان ،مستمندان از حمايت و اجتماعي تمشکال رفع جهت در خود توان حد در، متعالي شركت هاي تعاوني .51

 در سطوح شركت هاي تعاوني ساير و اجتماعي و مردمي نهادهاي ، هخيري بنيادهاي با همکاري از، زمينه اين در و كنند مي تالش

 .كنند نمي دريغ المللي بين و اي منطقه، ملي

 مد، خود ذينفعان تمامي با و خارجي داخلي ارتباطات و مراودات شبکه در را دخو اسالمي -ايراني هويت، متعالي شركت هاي تعاوني  .56

 .كوشند مي ايران اسالمي جمهوري اقتدار شأن و اعتالء و ملي منافع رعايت براي همواره و داشته نظر
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 نیادیبن میمفاهها و ارزش 

 

 
 متوازن جیبه نتا یابیدست

 ازهاييكه ن جيبه مجموعه اي متوازن از نتا يابيو دست زييبرنامه ر قياز طر يمتعال يتعاون يمتوازن شركت ها جيبه نتا يابيدست

خود را محقق ساخته و به سوي چشم  تيرود، مامور يدر موارد مربوط فراتر م ايكوتاه مدت و بلند مدت ذينفعان را برآورده كرده و 

 .روند يم شيانداز پ

  :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

و  ييالزم است را شناسا کيبه سوي چشم انداز و اهداف استراتژ شرفتيپ زانيم يابيو ارز تيبه مامور يابيكه براي دست دييكل جيانت •

 .کننديدرک م

و درک نموده و  ييشناسا بانيهاي پشت يو بازنگري استراتژي و خط مش نيرا به عنوان درونداد تدو نفعانيو انتظارات ذ ازهاين •

 .هستند اريهوش رييه هر گونه تغهمواره نسبت ب

مورد انتظار را  جيمجموعه اي متوازن از نتا نفعان،يهاي بلندمدت و كوتاه مدت ذ تياولو صيو تشخ يتعاون شرفتيپ يبه منظور بررس •

 .رنديگ يروشن، بکا ر م يبه همراه علت و معلول

 .کنندياستفاده م ک،ياستراتژ سکهايير تيريو مد يابيو ارز يآت وهاييو درک سنار لياز ساز و كارهاي اثربخش براي تحل •

ها و متناسب با چشم  يتعاون ريعملکردشان با سا سهيرا بر اساس مقا کيدستاوردها و شاخصهاي عملکردي مرتبط با اهداف استراتژ •

 .کننديم نييتع تيانداز و مامور

اهداف  انيتوا زن م جاديو ا جياز نتا يبه مجموعه مطلوب يابيرا جهت دست کياقدامات و برنامه هاي ابتکاري مرتبط با اهداف استراتژ •

منابع، به طور نظام مند به اجرا د ر  صيو تخص زييبندي نموده و پس از برنامه ر تيو اولو ييشناسا ،يبلندمدت و كوتاه مدت تعاون

 .آورند يم

 .کننديم يابيبه ذينفعان ارز داريخود و ارائه منافع پا يحاصله را به منظور بهبود عملکرد آت جيمجموعه نتا •



 
 تعاونی مدیریت تعالی ملی جایزه

 
 

11 

 

 

 

 .کننديحاصل م نانيمرتبط، در راستاي انتظارات شان اطم يتياز جمله نهادهاي حاكم دييبه ذينفعان كل يگزارشده تياز شفاف •

 ينيب شيمؤثر كمک كند و آنها را در پ رييگ ميدر تصم رانيكه به مد نانيبه موقع، درست و قابل اطم ،ياطالعات كاف نياز تأم •

 .ابندي يم نانيتوانمند سازد، اطم يتعاون يخش عملکرد آتاثرب

 

 انیبرای مشتر ییافزا ارزش

و  ازهاين ينيب شيدرک و پ قيكنند تا از طر يدانند و تالش م يخود م يرا علت وجودي اصل انيمشتر يمتعال يتعاون يها شركت

 .ندينوآوري و خلق ارزش نما شانيانتظارات آنها برا

 :يمتعال يعاونت يشركت ها درعمل،

كرده، به آنها پاسخ  ينيب شيو پ ييآنها را شناسا ندهيو آ يو انتظارات فعل ازهايشناسند و ن يخود را م انيگروه هاي مختلف مشتر •

 .دهند يم

اعتماد و  ت،يبر شفاف يمبتن يخود گفتمان انيمشتر يو توسعه فرهنگ مشتري مداري، با تمام انيدر راستاي حفظ حقوق مشتر •

 .كنند يتوانمند م نهيزم نيم برقرار كرده، كاركنان خود را در ااحترا

 .نديخود نوآوري و خلق ارزش نما انيكنند تا براي مشتر يتالش م •

الزم را براي حداكثرسازي تجربه  هايياطالعات و توانمند ارات،يها، اخت يستگيكه كاركنانشان ابزارها، شا ابندي يم نانياطم •

 .ددارن اريدر اخت ان،يمشتر

و  عيكرده ، به هرگونه بازخوردي به طور سر تيريخود را همواره مد انيها و برداشت هاي مشتر تيتجربه ها، ارتباط ها، شکا •

 .دهند ياثربخش پاسخ م

 .دهند يو نوآورانه بطور فعال مشاركت م ديرا در توسعه محصوالت، خدمات و تجربه هاي جد انيمشتر •

 انيو قوت هاي خود را به منظور حداكثرسازي ارزشهاي خلق شده براي مشتر سهيربوط مقام نهيعملکردشان را با الگوهاي به •

 .کننديدرک م

 

 یو درست یالهام بخش ،یشیبا دوراند رهبری

و به عنوان الگو براي ارزشها و اخالق  سازنديو آن را محقق م دهيكش ريرا به تصو ندهيدارند كه آ يرانيمد يمتعال يتعاون يها شركت

 .کنندينقش م فاييا ،يتعاون

 :دارند كه يرانيمد يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

كرده، آن را با كاركنان و  نييچشم انداز و ارزشها تع ت،يمامور فيرا با تعر يتعاون کيروشن و تمركز استراتژ رييجهت گ •

 .كنند ميسه ياونبه اهداف تع يابيگذارند تا آنها را در دست يم انياعضاء در م ژهيبو دييذينفعان كل

و  يتعاون ازهايين نيب نده،يبه اهداف حال و آ يابيبراي دست زييكسب و كار را درک كرده و در برنامه ر دييمحركهاي كل •

 .کننديم جاديذينفعان، توازن ا

 امدهايين پو در نظرگرفت يبر اطالعات در دسترس ، تجارب قبل يمناسب و به موقع مبتن ماتيرا براي اخذ تصم شانيها ييتوانا •

 .دهند ينشان م ماتشان،يتصم
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و مجدداً همسو كرده و همواره الهام بخش  ليبازنگري ، تعد ازيرا در صورت ن يتعاون ريهاييانعطاف دارند بطوري كه جهت گ •

 .اعتماد هستند

 .نجام كار استا نيبا روش هاي نو عيسر يو پاسخ ده رييادگيشان در  ييوابسته به توانا دار،يپا تياند كه مز افتهيدر •

سطوح  يرا در تمام ييشراكت، توانمندسا زي، بهبو د و پاسخگو ،يالهام بخش كاركنان و اعضاء هستند و فرهنگ تعلق سازمان •

 .کننديم جاديا

  .کننديم جيرا ترو يو توسعه تعاون ينينوآوري، كارآفر بيتفکر براي ترغ نيو راه هاي نو ديهاي جد دهيفرهنگ خلق و توسعه ا •

و  نيپايبندي به قوان ،ينقش الگو براي درست فاييبا ا ،يتعاون رونيكرده و در درون و ب تيحما يصول و ارزشهاي تعاوناز ا •

 .کننديم تيرا تقو يتعاون يخوشنام ،يمقررات و رفتار اخالق

 

 ندهایفرآ لهیبه وس تیریمد

بر  يمبتن رييگ مياز تصم رييگره تژي ها و با بهو همسو با استرا افتهيساخت  ندهاييفرآ قياز طر يمتعال يتعاون يها شركت

 .را خلق كنند داريمتوازن و پا يجيتا نتا شوند يم تيريمد ها تيواقع

 :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

به گونه اي كه  کنندي، نگهداري و همسو م يرا طراح دييكل ندهايياز فرآ يو چارچوب يبه منظور تحقق استراتژي، ساختار سازمان •

 .حاصل كنند ييو كارا ياز اثربخش نهيبه يو توازن ديافزا يم يارزش واقع نفعانيراي ذب

 تيرياز سامانه جامع مد يروند را به عنوان بخش يم يكه فراتر از مرزهاي تعاون ييندهايخود، شامل فرآ وستهيبه هم پ ندهاييفرآ •

 .رنديگيبکار م يمناسب کردهاييبهبود اثربخش آنها، روو  تيريبندي كرده و براي مد تيطبقه بن ي و اولو ل،يو تحل هيتجز

كرده و از  شيو پا نييمرتبط هستند را تع کيبا اهداف استراتژ  يكه به روشن ندهايشاخص هاي معنادار عملکردي و دستاوردي فرآ •

 ياستفاده م ،يجهش اي يجيتدر راتيياعم از تغ راتييتغ ريبن ي فرصت هاي بهبود و سا تيو اولو ييآنها به منظور شناسا ليتحل

 .كنند

عملکرد جاري و  ريدانش در دسترس براي تفس يبنا كرده و از تمام تيبر واقع يرا بر اساس اطالعات قابل اعتماد مبتن ماتيتصم •

 .كنند يمربوطه استفاده م ندهاييشده فرآ ينيب شيپ

آن استفاده  جاديفرصت هاي نوآوري و ا ييه منظور شناساها ب نديهاي فرآ تياز داده ها و اطالعات مربوط به عملکرد جاري و قابل •

 .کننديم

 .دهنديمشاركت فعال م يي تعاون ندهايفرآ يو اثربخش يينمودن مستمر كارا نهيكاركنانشان را در بازنگري، بهبود و به •

 نيذينفعان را تام ريا و ساا ز اعتماد اعض يي، سطح باال يسازمان ندهاييمناسب آنها در همه فرآ تيريو مد سکهاير ييبا شناسا •

 .کننديم

 

 کارکنان  قیاز طر تیموفق

نهند و فرهنگ توانمندسازي را براي  يارج م يهاي انسان هيخود را به عنوان سرما يكاركنان و اعضا يمتعال يتعاون يها شركت

 .کننديم جاديو فردي ا يمتوازن به اهداف تعاون يابيدست

 :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،
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كه آنها بتوانند به نحوه مؤثر به  يآورند، بطور يفراهم م يو كاركنان خود آموزش و كارورز رانيمنتخب، مد ندگانياعضاء، نما يراب •

 .نديخود كمک نما يتعاون شرفتيپ

  .سازند يمطلع م يو فوائد تعاون تيرا نسبت به ماه يعموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عموم •

 .کننديدرک م کيچشم انداز و اهداف استراتژ ت،يبه مامور يابيرا براي دست ازيهاي مورد ن يستگيشامهارت ها و  •

مشتري مداري، نظم و انضباط،  ،ييري،پاسخگويپذ تيو مقررات، مسئول نيقوان تيكه در آن رعا کننديم جاديرا ا يفرهنگ •

 .شوديو ارج نهاده م افتهيوسعه ت ،يبه اصول اخالق بندييو پا ييامانت داري، صرفه جو ،يخودكنترل

 کيتمام توانشان در  ريياند با به كارگ افتهيكه كاركنان در کننديحاصل م نانيكاركنان و اعضا و متحد ساختن آنها، اطم زشيبا انگ •

 .هستند ميسه يمستمر خود و تعاون تيدر كسب موفق ،يشراكت يفضاي واقع

كه كاركنان و اعضا براي حداكثرسازي مشاركت  ابندي يم نانيهمسو كرده و اطم ياونتع کيرا با اهداف استراتژ يمياهداف فردي و ت •

 .شان توانمند شده اند

 .ابندي يم نانيكاركنان خود و استحکام خانواده اطم يزند گ تيفيدر جهت بهبود ك يزندگ -از توازن مسئوالنه كار •

  .ها توجه دارندآن يو مراقبت از كاركنان به گوناگون يدر جبران خدمت، قدردان •

 .دهنديرا پرورش م يتوسعه تعاون ،يو فرهنگ اعتماد و گشودگ اتياخالق ،ييارزش هاي مشترک، پاسخگو قياز طر •

 .کننديم فيتعر ياست به روشن ازيمورد ن کيبه اهداف استراتژ يابيسطوح عملکردي كاركنان را كه براي دست •

 .باشند يهاي مداوم تعاون تيموفق ريسفكه خالق و  کننديم بيخود را ترغ يكاركنان و اعضا •

 

 و نوآوری تیخالق پرورش

 ندهيذينفعان خود، ارزش و سطوح عملکردي فزا تيخالق تينوآوري مستمر و نظام مند و با هدا قياز طر يمتعال يتعاون يها شركت

 .كنند يم جادياي ا

 :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

 .کننديم تيريو مد جاديا ،يرونيو ب يدرون طياز مح يافتينوآوري بر اساس عالئم درفرصتهاي  ييرا براي شناسا ييشبکه ها •

  .کننديكرده و استراتژي خود را در راستاي دستاوردهاي نوآوري اصالح م نييرا براي نوآو ري تع ياهداف ) كالن و خرد( روشن •

 .ندينمايها و نوآوري ها برقرار م دهيدر خلق ا و جامعه انيرا براي تعامل فعال كاركنان، اعضا، شركا، مشتر ييکردهايرو •

  .آورنديبه وجود م يرا براي نوآوري در همه ابعاد تعاون ينيفرهنگ كارآفر •

هاي  وهيش افتني ان،يخلق ارزش براي مشتر ديراههاي جد جاديو از آن به منظور ا رنديگ يبکار م يفن راتيينوآوري را فراتر از تغ •

 .کننديها استفاده م يستگيشراكت ها، منابع و شاانجام كا ر و توسعه  نينو

 .کنندياستفاده م دياعضا، شركا و استعدادهاي جد ان،يو جذب مشتر يتعاون ريو تصو يخوشنام تينوآورانه براي تقو کردهايياز رو •

 .كنند ياستفاده م ند،شويكه با آن روبرو م ييبه چالشها عيسر يو نوآوري براي پاسخ ده تيباز بوده و از خالق يداراي مدل ذهن •

 يم جاديكه ا يراتييتغ تيو اهم تيبه گونه اي كه با ماه کننديرا محقق م ديهاي جد دهيتوانمندساز نوآوري، ا ندهاييفرآ قياز طر •

 .كنند، سازگار باشند

 .کننديحاصل م نانيآنها اطم ينموده و از اثربخش يابيو ارزش افزوده نوآوري ها را ارز امديپ •
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 ت هاشراک جادیا

و حفظ  جاديبر اعتماد را جستجو، ا يدوجانبه، با انواع شركا روابط مبتن تياز موفق نانيبراي كسب اطم يمتعال يتعاون يها شركت

 يباالدست يتشکل ها ،ينهادهاي آموزش دي،يكنندگان كل نيجامعه، تام ان،يبه طور مثال با مشتر توانديشراكت ها م ني. اکننديم

 .رديشکل بگ يتعاون يشركت ها ريخانه تعاونگران و سا اون،اق تعها، ات هياتحاد رينظ

 :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

خدمت كرده و نهضت  قيطر نيخود به مؤثرتر يبه اعضا يالملل نيمنطقه و ب ،يمل ،يمحل يها يدر تعاون گريکديبا  يهمکار قياز طر •

 .كنند يم تيرا تقو يتعاون

پرداخت شده خود كه  هيكنند آنها معموالً متناسب با سرما يم نيرا تأم يتعاون هيسرما کينترل دموكراتاعضاء بطور منصفانه و با ك •

  .دارند يم افتيدر صورت وجود در يباشد سود محدود يم تيعضو طياز شرا يکي

عضاء به نسبت معامالت هر ا ي، برخوردار يدهند: توسعه تعاون ياختصاص م رياز مقاصد ز کيهر  نيتأم ياعضاء مازاد درآمد را برا •

 .است دهياعضاء رس بيكه به تصو ييتهايفعال رياز سا تيو حما ياز آنها با تعاون کي

وابسته  دهند،يكه آنها توسعه م يممکن است به شراكت هاي اثربخش تيامروزي، موفق ندةيبا مطالبات فزا ايياند كه در دن افتهيدر •

 .باشد

 تيرا در جهت خلق ارزش براي ذينفعان تقو يتعاون ييو توانا تهايكه قابل کننديرا جست و جو م ييشركا نشان،ياديبا توجه به هدف بن •

 .كنند

فرصتهاي بالقوه همکاري توانمند  ييدهند تا آنها را براي شناسا يكنندگان را توسعه م نيشبکه هاي گسترده اي از شركا و تأم •

 .سازند

  .را در بر دارد داريارزش پا تيقوكه شراكتها همکاري بلند مدت و ت کننديدرک م •

 .کننديم ييهاي مکمل شناسا تيقوت ها و قابل ک،يو استراتژ يتعاون ازهاييبر ن يرا مبتن ياتيو عمل کيشراكتهاي استراتژ •

ها و  ييها، هم افزا يستگيشا قيشده براي ذينفعان را از طر جاديدهند كه بطور نظام مند ارزشهاي ا يرا توسعه م ييشراكتها •

 .بهبود بخشند وسته،يبه هم پ ندهاييفرآ

 يكنند و تخصص، منابع و دانش خود را به اشتراک م يم يبانيپشت گريکديبه اهداف مشترک و منافع متقابل، از  يابيبراي دست •

 .گذارند

 .كنند يم جاديو احترام ا تيبر  اعتماد، شفاف يمبتن داريكنندگان، رابطه اي پا نيبا شركا ، اعضا و تأم •

 

 داریای پا ندهیبرای آ رییپذ تیسئولم

درون  ،ياستانداردها را برا ي رفتار سازمان نيبر اخالق، ارزشهاي شفاف و باالتر يمبتن يالگوي ذهن يمتعال يتعاون يها شركت

 .ش كنندتال يطيمح ستيو ز يي اقتصادي، اجتماع داريسا زد تا براي پا يموارد آنها را قادر م نيفرهنگ خود جاي داده اند كه ا

 :يمتعال يتعاون يشركت ها درعمل،

 .كنند يم تيجوامع خود فعال داريتوسعه پا يها توسط اعضاء برا استيس بيبا تصو •

 .كنند يتر، استفاده م عيمشتمل بر پوشش جامع هاي وس نفعانيمنفعت براي همه ذ جاديهاي محوري خود براي ا يستگياز شا •
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 يطيمح ستيو ز ياقتصادي، اجتماع دارييتوازن در آنها، پا جاديهستند مواجه شوند، براي ا گريکديكه در تعارض با  يهرگاه با وظائف •

 .كنند يمرجع لحاظ م کيرا به عنوان 

 ستيز طيو مح يمنيا ،يچرخه عمر محصول و خدمات خود را بر بهداشت عموم ات،يحاصل از عمل امدهاييقادرند نشان دهند كه پ •

 .در نظر گرفته اند

  .ابندييم نانيوسالم براي كاركنان خود اطم منيكار ا طيمح کياز داشتن  •

 .اند رفتهيرا پذ ياستاندارد هاي رفتار اخالق نيعمل كرده و باالتر يكه كاركنان با درست کننديحاصل م نانياطم •

 قيامور تشو نيمشاركت در ابه  نفعانيذ ريارتقاء داده و آنان را به همراه سا ياجتماع تهاييكاركنان را در رابطه با مسئول يآگاه •

 .کننديم

مقررات،  تيبه فراتر رفتن از رعا ليتر، شفاف و پاسخگو هستند و فعاالنه از تما عيو جامعه وس نفعانيبراي عملکرد خود، در قبال ذ •

 .کننديم يبانيپشت

شوند و  يم يموارد مرتبط، رقابت و در دهنديم صيبلند مدت تخص ازهايين نيمنابع را نه فقط براي منافع كوتاهمدت بلکه براي تأم •

 مانند. يم يباق يرقابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تعاونی مدیریت تعالی ملی جایزه

 
 

16 

 

 

 

 و زیر معیارها معیارها

 رهبری - 1 معیار

 در را تعاوني، مديريتي هاي سامانه طريق از چگونه، تعاوني گيري كلي جهت تعيين ضمن، مديران كه دهد مي نشان رهبري معيار

 الگوهاي عنوان به ايفاي نقش در مديران رفتار چگونگي به همچنين معيار اين. ميکنند تهداي آن و پايداري اهداف تحقق جهت

 و اجتماعي پذيري مسئوليت، مقررات و قوانين مراعات، پذيري انعطاف ، اعتماد فضاي توسعه، بخشي لهام ا، تعاوني ارزشي و اخالقي

 .پردازد مي كليدي با ذينفعان فعال تعامل

 

 

 
 

 عمل اخالقی و ارزشی عنوان الگوی به خود و کرده تعیین را تعاونی ارزشهای و انداز چشم، ماموریت نمدیرا -(الف -1

 .کنند می

 :متعالي شركت هاي تعاوني مديران، درعمل

 در اعضا و كاركنان با را آن، تعيين كرده ارزشها و انداز چشم، ماموريت تعريف با را تعاوني استراتژيک تمركز و روشن گيري جهت 

 .كنند يمتعاوني سه اهداف به دستيابي در را آنها تا گذارند مي ميان

 رفتار و مقررات و قوانين به پايبندي، درستي براي الگو نقش ايفاي با، تعاوني بيرون و درون در و كرده حمايت تعاوني ارزشهاي از 

 .ميکنند تقويت را تعاوني خوشنامي، اخالقي

 ارزشهاي طريق ازسازند و  مي مطلع فوائد تعاوني و ماهيت به نسبت را عمومي افکار رهبران و جوان افراد خصوص به مردم عموم 

 .ميدهند را پرورش يتعاون توسعه، گشودگي و اعتماد فرهنگ و اخالقيات، پاسخگويي، مشترک

 را اخالقي رفتار كه وكارهاييساز وجود از و كوشند مي آن ترويج و تبيين جهت در و قائلند اهميت تعاوني كل در اخالقي رفتار براي 

 .نندمي ك حاصل اطمينان، هم سازد فرا را آن پايش امکان و دهد ارتقاء ذينفعان كليه با تعامل در

 داده قرار ارزيابي مورد را مديران شخصي رفتارهاي اثربخشي و داده توسعه را مشترک رهبري فرهنگ و خود رهبري هاي مهارت ،

 .شندبخ مي بهبود و كرده بازنگري
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 .میدهند بهبود ،کرده بازنگری و پایش، تعریف را تعاونی عملکرد و مدیریت جامع سامانه، مدیران -(ب -1

 :متعالي شركت هاي تعاوني مديران، درعمل

 را انتظار مورد نتايج از متوازن اي مجموعه ،ذينفعان كوتاهمدت و بلندمدت هاي اولويت تشخيص و تعاوني پيشرفت بررسي منظور به 

 .گيرند مي بکار، روشن معلولي و علت همراه به

 نتايج مجموعه ارزيابي بر مشتمل تعاونيمديريت  جامع سامانه، ذينفعان براي پايدار منافع تامين و انتظار مورد نتايج تحقق منظور به 

 .ميبخشند بهبود و داده توسعه را

 حاصل اطمينان آنها مناسب بکارگيري از و دهند مي توسعه هدافا تحقق جهت در را آنها، شناسند مي را تعاوني اساسي هاي قابليت 

 .كنند مي

 و جاري عملکرد تفسير براي دسترس در دانش تمامي از و كرده بنا واقعيت بر مبتني اعتماد قابل اطالعات اساس بر را تصميمات 

 .ميکنند استفاده مربوطه فرآيندهاي شده بيني پيش

 مقررات رعايت از رفتن فراتر تمايل به از فعاالنه و هستند پاسخگو و شفاف، تر وسيع جامعه و اعضا قبال در، خود عملکرد براي ،

 .ميکنند پشتيباني

 اختيارات تفويض، مديران انتخاب،  تعاوني عملکرد شفافيت شامل، يتعاون موثر حاكميت براي هائي فرآيند و وكارها ساز وجود از ،

 .ميکنند حاصل اطمينان ذينفعان ساير و صاحبان سرمايه اعضاء، حقوق ايترع و مديران پاسخگوئي، مستقل حسابرسي

 ميکنند تامين را اعتماد ذينفعان از بااليي سطح، تعاوني فرآيندهاي همه در آنها مناسب مديريت و ريسکها شناسايي با. 

 .دهستن تعامل در آنها با فعاالنه و شناسند می را تعاونی بیرونی ذینفعان، مدیران -(ج -1

 :متعالي شركت هاي تعاوني مديران، درعمل

 متفاوت انتظارات و نيازها به پاسخگويي و بيني پيش، درک براي را رويکردهايي و شناسند مي را بيروني ذينفعان مختلف هاي گروه 

 .ميدهند توسعه آنها

 خاطر به آنها از و نمايند برقرار مي ها نوآوري و ها ايده خلق در جامعه و مشتريان، شركاء اعضا،  با فعال تعامل براي را رويکردهايي 

 .كنند مي قدرداني موثرشان همکاري

 ميکنند استفاده جديد و استعدادهاي، اعضا  شركا، مشتريان جذب و تعاوني تصوير و خوشنامي تقويت براي نوآورانه رويکردهاي از. 

 ميکنند شناسايي، هاي مکمل قابليت و ها قوت، ازمانيس و استراتژيک نيازهاي براساس را عملياتي و استراتژيک هاي شراكت. 

 حاصل اطمينان شان انتظارات راستاي در، مرتبط حاكميتي نهادهاياعضا و  جمله از كليدي ذينفعان به گزارش دهي شفافيت از 

 .ميکنند

 كنند مي حمايتخانه تعاونگران  نظير خود با مرتبط اجتماعي نهادهاي و ها اتحاديه، ها انجمن با تعامالت و همکاريها توسعه از. 

 ميکنند پشتيباني ، است آينده هاي نسل منافع و حقوق حفظ و زيست محيط بهبود آنها هدف كه هايي فعاليت از. 
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 .کنند می تقویت را تعالی فرهنگ، تعاونی کارکنان همراهی با مدیران -(د -1

 :متعالي شركت هاي تعاوني مديران، درعمل

 هستند آنها پاسخگوي و سپرده گوش سخنانشان به دقت به، بوده آنها دسترس در، داشته دوسويه باطارت كاركنان با. 

 ميکنند ايجاد سطوح تمامي در را پاسخگويي و بهبود، توانمندسازي، شراكت، سازماني تعلق فرهنگ و هستند كاركنان بخش الهام. 

 تعاوني توسعه و كارآفريني، نوآوري ترغيب براي تفکر نوين هاي ه را و دجدي ايده هاي توسعه و خلق از كه ميکنند ترويج را فرهنگي 

 .ميکند حمايت

 يک در توانشان تمام كارگيري به با اند دريافته كاركنان كه مي كنند حاصل اطمينان، آنها ساختن متحد و ، اعضاكاركنان انگيزش با 

 .هستند سهيم تعاوني و خود مستمر موفقيت كسب در، شراكتي واقعي فضاي

 ميآورند عمل به تقدير مناسب بطور و موقع به يشان تالشها از و كرده حمايت آنها از، كاركنان اهداف و ها برنامه تحقق براي. 

 ميکنند حاصل اطمينان گوناگوني پذيرش و برابر فرصتهاي برقراري براي سازوكارهايي وجود از . 

 فعال بطور آينده مديران پرورش و پروري جانشين هاي برنامه در و كنند مي ترويج را فردي توسعه و سازماني يادگيري فرهنگ 

 .دارند مشاركت

 

 حاصل اطمینان تعاونی از پایداری، تغییر مدیریت با و دارند اطمینان تعاونی انعطاف پذیری و چابکی از مدیران -(ه-1

 .کنند می

 :متعالي شركت هاي تعاوني مديران، درعمل

 ميکنند درک را سازماني تغيير در اثرگذار ونيبير و دروني هاي محرک. 

 تصميماتشان پيامدهاي گرفتن نظر در و قبلي تجارب، دسترس در اطالعات بر مبتني، موقع به و مناسب تصميم هاي اتخاذ براي ،

 .دارند را توانايي الزم

 بخش الهام همواره و كرده همسو داًمجد و تعديل، بازنگري نياز صورت در را تعاوني هاي گيري جهت كه بطوري هستند منعطف 

 .هستند اعتماد

 ميکنند جلب فعال مشاركت براي ا ر مرتبط ذينفعان تمامي تعهد، الزم تغييرات اجراي و پايدار موفقيت به دستيابي از اطمينان براي. 

 كار انجام نوين روشهاي با، يعسر دهي پاسخ و يادگيري قابليت و چابکي داشتن طريق از، پايدار مزيت حفظ براي را خود توانمندي 

 .ميدهند نشان

 و ميشوند رقابتي، مرتبط موارد در و دهند مي تخصيص مدت بلند نيازهاي تأمين براي بلکه كوتاهمدت منافع براي فقط نه را منابع 

 .مانند مي باقي رقابتي
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 استراتژی -2 معیار

 

 برآورده منظور به را خط مشي هاي پشتيبان و استراتژي ها چگونه يمتعال شركت هاي تعاوني كه مي دهد نشان استراتژي معيار

 ميان در ذينفعان با را آنها، استراتژي ها تحقق براي تعاوني ها اين. به روز ميکنند و بازنگري، تدوين، ذينفعان انتظارات و نيازها كردن

 را مرتبط اهداف و برنامه ها، طراحي كرده را ها رآيندف چارچوب و سازماني ساختار، پايدار موفقيت به دستيابي جهت و در گذاشته

 .مي سازند جاري و داده توسعه

 

 
 

 .است محیط بیرونی و ذینفعان انتظارات و نیازها درك و تحلیل، ارزیابی بر مبتنی استراتژی ها -(الف -2

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 و نموده درک و شناسايي پشتيبان هاي مشي خط و استراتژي بازنگري و تدوين درونداد عنوان به را ذينفعان انتظارات و نيازها 

 .هستند هوشيار تغيير گونه هر به نسبت همواره

 را جهاني و فناوري، محيطي زيست، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، قانوني، سياسي متغيرهاي و عوامل شامل، عمومي محيطي تحوالت 

 .ميکنند و پيش بيني درک، تحليل، شناسايي، رندبگذا تاثير تعاوني بر است ممکن كه

 را محلي جامعه و كنندگان توزيع، تأمين كنندگان، رقبا، مشتريان، بازار شامل، تعاوني فعاليت حوزه محيطي تحوالت از ناشي تاثيرات 

 .ميکنند پيش بيني و درک، تحليل، شناسايي

 پيش  و درک، شناسايي، بيروني محيط تحليل و ارزيابي و ذينفعان از ريافتيد بازخورهاي و اطالعات به توجه با را تهديدها و فرصتها

 ميکنند. بيني

 .تعاونی است قابلیت های و درونی عملکرد درك و تحلیل، ارزیابی بر مبتنی استراتژی ها -(ب -2

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 تحليل و تجزيه تعاوني بالقوه و بالفعل هاي قابليت درک براي را دستاوردها و محوري شايستگي هاي، عملياتي عملکرد روندهاي 

 .ميکنند
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 تعاوني قابليت آنها چگونه اينکه درک براي را شركا بالقوه و بالفعل قابليت هاي و محوري شايستگي هاي با مرتبط اطالعات و داده ها 

 .ميکنند تحليل و تجزيه، ميکنند كامل را

 ميکنند تحليل و تعاوني تجزيه عملکرد روي بر نوين كار و كسب مدلهاي و فناوري ها تاثير تعيين براي را اطالعات و داده ها. 

 مي كنند مقايسه،  قياس قابل اطالعات و مرتبط بهينه الگوهاي با را عملکردشان، ها ضعف و قوتها شناخت براي. 

 .ودمی ش به روز و بازنگری، تدوین آن پشتیبان خط مشی های و استراتژی ها -(ج -2

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند ارزيابي را آنها تحقق ميزان و تعيين انداز چشم و مأموريت به دستيابي براي را كالن اهداف . 

 را آنها، نموده ارزيابي و ايجاد كالن اهداف و چشم انداز، مأموريت به دستيابي براي را روشني پشتيبان خط مشي هاي و استراتژي ها 

 .ميدارند نگه روز به

 كنند مي حاصل اطمينان محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي پايداري از خود هاي استراتژي در  

 كالن اهداف و انداز چشم سوي به پيشرفت ميزان ارزيابي و ماموريت به دستيابي براي كه را مرتبط كليدي نتايج و استراتژيک اهداف 

 .ميکنند درک و شناسايي را است الزم

 ميکنند استفاده، تر وسيع اي جامعه پوشش بر مشتمل ذينفعان همه براي منفعت ايجاد براي خود محوري ستگي هايشاي از. 

 ميکنند استفاده، استراتژيک ريسک هاي مديريت و ارزيابي و آتي سناريوهاي درک و تحليل براي اثربخش كارهاي و ساز از. 

 ذينفعان و تعاوني نيازهاي بين،  آينده و حال اهداف به دستيابي براي ريزي هبرنام در و كرده درک را كار و كسب كليدي محركهاي ،

 .ميکنند ايجاد توازن

 مي كنند حاصل اطمينان، شركا استراتژي هاي با خود استراتژي هاي همسويي از.   

 .شودمی  و پایش اجرا و شده گذاشته میان در ذینفعان با، آن پشتیبان خط مشی های و استراتژی ها -(د-2

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 چشم با متناسب و تعاونيها ساير با عملکردشان مقايسه اساس بر را استراتژيک اهداف با مرتبط عملکردي شاخصهاي و دستاوردها 

 .ميکنند تعيين ماموريت و انداز

 اهداف ميان توازن ايجاد و نتايج از مطلوبي عهمجمو به دستيابي جهت را استراتژيک اهداف با مرتبط ابتکاري برنامه هاي و اقدامات 

 در اجرا به نظام مند طور به، تخصيص منابع و برنامه ريزي از و پس نموده بندي اولويت و شناسايي، تعاوني مدت كوتاه و بلندمدت

 .مي آورند

 مشاركت حداكثرسازي براي ان و اعضاكاركن كه مي يابند اطمينان و كرده همسو تعاوني استراتژيک اهداف با را تيمي و فردي اهداف 

 .شده اند توانمند شان

 كه گونه اي به ميکنند همسو و نگهداري، طراحي را كليدي فرآيندهاي از چارچوبي و سازماني ساختار، استراتژي تحقق منظور به 

 .كنند حاصل و كارايي اثربخشي از بهينه توازني و افزايد مي قعي وا ارزش ذينفعان براي

 گذارند مي ميان در ذينفعان با مناسب روشي به را آن پشتيبان خط مشي هاي و يهااستراتژ . 

 گزارش دهي نظام برقراري و ابتکاري برنامه هاي و اقدامات پيشرفت ميزان، عملکردي شاخصهاي و دستاوردها مند پايش نظام با 

 .ميکنند مديريت را تعاوني عملکرد، فراگير
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 مي كنند اصالح نوآوري دستاوردهاي راستاي در را خود استراتژي و كرده تعيين نوآوري براي را روشني( خرد و كالن) اهداف . 

 

 کارکنان  -0 معیار

 

 ارج انساني هاي عنوان سرمايه به را خود كاركنان و اعضاء چگونه متعالي شركت هاي تعاوني كه ميدهد نشان كاركنان و اعضاء معيار

 معيار اين. شود ميسر تعاوني و فردي اهداف همسويي طريق طرفين از منافع به دستيابي كه دميکنن ايجاد را فرهنگي و مي نهند

 ايجاد جهت در مراقبت كاركنان و قدرداني، تشويق، ارتباط برقراري، برابري و عدالت ترويج، قابليتها چگونگي توسعه به همچنين

 .مي پردازد تعاوني منافع راستاي در خود مهارت هاي نش ودا از استفاده براي آنها ساختن قادر منظور به تعهد و انگيزه

 

 
 

 .می کند پشتیبانی را تعاونی استراتژی، کارکنان برنامه های -(الف-0

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند تعريف روشني به است نياز مورد استراتژيک اهداف به دستيابي براي كه را كاركنان عملکردي سطوح. 

 برنامه هاي و ميکنند همسو تعاوني كليدي فرآيندهاي و نوين فناوريهاي، ساختار سازماني، استراتژي با را انساني منابع هاي استراتژي 

 .ميدهند انساني توسعه منابع استراتژيهاي جاري سازي براي را مناسبي

 كرامت حفظ، شايسته ساالري، گوناگوني  عايتر، برابر هاي فرصت برقراري، عدالت وجود از انساني منابع مديريت و برنامه ريزي در 

 .ميکنند حاصل اطمينان اخالقي اصول رعايت و انساني

 فعاالنه كاركنان برنامه هاي و استراتژي بازنگري و توسعه در را آنها نمايندگان و كاركنان، نوآورانه و خالقانه رويکردهاي بکارگيري با 

 .ميدهند مشاركت

 مسير شغلي توسعه، شايسته و متعهد، توانمند كاركنان جذب و شناسايي در مناسب ابزارهاي تنبس بکار با را محوري عدالت ،

 .مي گذارند اجرا به، جانشيني ريزي برنامه و جابجايي

 مختلف گروههاي رضايت و تعهد بر موثر كليدي عوامل شناسايي براي كاركنان و اعضاء بازخور روشهاي ساير و ها نظرسنجي از 

 .ميکنند استفاده برنامه هاي كاركنان و استراتژي بهبود در آنها نتايج از و نموده تفادهاس كاركنان
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 .می یابد توسعه کارکنان های قابلیت و دانش -(ب-0

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 کنندمي درک استراتژيک اهداف و انداز چشم، ماموريت به دستيابي براي را نياز مورد شايستگي هاي و مهارت ها. 

 نمايند و  كمک تعاوني پيشرفت به مؤثر نحو به كاركنان و اعضاء بتوانند تا كنند مي تدوين نحوي به را توسعه و آموزش برنامه هاي

 .يابند دست تعاوني آتي نياز مورد هاي توانمندي و ها مهارت، معنوي رشد به كاركنان

 فعال مشاركت و داده آموزش، شغلي مسير در كاركنان به تجربيات انتقالو  هدايت، مشاوره زمينه در را مستقيم مديران و سرپرستان 

 .ميکنند جلب را آنها

 ميکنند رساني روز به و بازنگري موقع به را آنها و همسو تعاوني اهداف با را تيمي و فردي اهداف . 

 توسعه براي الزم فرصت و دهند بهبود را انعملکردش تا ميکنند كمک آنها به الزم بازخورهاي ارائه با، كرده ارزشيابي را كاركنان 

 .داشته باشند اختيار در را خود شغلي مسير نياز مورد مهارت هاي و قابليتها

 مشاركت و تصميم اتخاذ توانايي تا دارند اختيار در را الزم اطالعات و اختيارات، شايستگي ها، ابزارها كاركنان كه يابند مي اطمينان 

 .باشند داشته تعاوني عملکرد رمستم بهبود در را موثر

 .می شوند توانمند و شده داده مشارکت،  شده همسو، کارکنان -(ج -0

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 و نظم، مشتري مداري، پاسخگويي، ليت پذيري مسئو، مقررات و قوانين رعايت، بودن درخدمت آن در كه ميکنند ايجاد را فرهنگي 

 .ميشود نهاده ارج و يافته توسعه، اصول اخالقي به پايبندي و صرفه جويي، انت داريام، خودكنترلي، انضباط

 باشند تعاوني مداوم موفقيت هاي سفير و خالق كه ميکنند ترغيب را خود كاركنان . 

 كه چالشهايي به سريع پاسخ دهي براي،  نوآوري و خالقيت، كار تيمي از و بوده باز ذهني مدل داراي كاركنان كه يابند مي اطمينان 

 .ميکنند استفاده، ميشوند روبرو آن با

 مي آورند وجود به تعاوني ابعاد همه در نوآوري براي را كارآفريني فرهنگ . 

 مي دهند فعال سازماني مشاركت فرآيندهاي اثربخشي و كارايي مستمر نمودن بهينه و بهبود، بازنگري در را كاركنانشان. 

 .می کنند برقرار ارتباط موثر طور به تعاونی راسرس در اعضاء کارکنان و -(د -0

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند درک را خود كاركنان و اعضاء ارتباطي انتظارات و نيازها . 

 ميدهند توسعه ارتباطي انتظارات و نيازها مبناي بر را ارتباطات كانال هاي و برنامه ها، استراتژي . 

 كاركنان و اعضاء كه كنند حاصل اطمينان تا مي گذارند ميان در كاركنان و اعضاء با را تعاوني استراتژيک تمركز و روشن گيري جهت 

 .كرده اند درک را تعاوني اهداف و ارزشها، انداز چشم، ماموريت

 نشان آنرا وانندمي ت و كرده درک تعاوني مستمر موفقيت در را خود سهم، ارتباطات نظام طريق از كاركنان كه مي يابند اطمينان 

 دهند

 سراسر در را گفتمان فضاي تا ميکنند ترغيب و ساخته توانمند تجارب بهترين و دانش، اطالعات گذاشتن اشتراک به براي را كاركنان 

 .سازند فراهم تعاوني
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 .می شود مراقبت و قدردانی آنان و از شده جبران کارکنان خدمات -(ه -0

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 همسو پشتيبان مشي هاي خط و ها استراتژي با را كاركنان وري بهره بر موثر اقدامات ديگر و جابجايي، منافع و مزايا، پاداش، حقوق 

 .پايداربماند و يافته ارتقا آنها توانمندي و كاركنان فعال مشاركت تا ميکنند

 مي يابند اطمينان خانواده استحکام و ودخ كاركنان زندگي كيفيت بهبود جهت در زندگي -كار مسئوالنه توازن از. 

 مي يابند اطمينان خود كاركنان براي سالم و ايمن كار محيط يک داشتن از . 

 تشويق امور اين در به مشاركت ذينفعان ساير همراه به را آنان و داده ارتقاء اجتماعي مسئوليتهاي با رابطه در را كاركنان آگاهي 

 .ميکنند

 دارند توجه آنها گوناگوني به كاركنان از مراقبت و نيقدردا، خدمت جبران در . 

 ميگيرند بهره آنها مفيد تجارب و نظرات از و مي نهند ارج را بازنشستگان . 

 ميکنند ترويج تيم ها و افراد بين را متقابل توجه و قدرداني، پشتيباني فرهنگ. 

 

 منابع و ها شراکت -6 معیار

 به را دروني منابع و تامين كنندگان ، بيروني هاي شراكت متعالي شركت هاي تعاوني كه هدد مي نشان منابع و ها شراكت معيار

 مديريت از هاتعاوني اين. كنند مي مديريت و برنامه ريزي، فرآيندها اجراي اثربخش و خط مشي ها و استراتژي از پشتيباني منظور

. در اين يابند مي اطمينان دروني و منابع كنندگان تامين، ونيبير شراكتهاي از ناشي اجتماعي و محيطي زيست اثربخش پيامدهاي

 جمله از سازمانها ساير و چنانچه با نمايند مي تأمين را خود تعاوني سرمايه دموكراتيک كنترل با و منصفانه طور به اعضاءتعاوني ها ، 

 دموكراتيک شکل به تعاوني كه كرد خواهند اقدام وينح به نمايند تأمين ديگر سرمايه منابع از يا كنند امضاء اي نامه موافقت دولت

 .بماند محفوظ آن استقالل و شده كنترل و اداره اعضاء توسط
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 .شوند مدیریت می پایدار و مشترك منافع به دستیابی جهت در، کنندگان تأمین و شرکا -(الف -6

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 نيز و پشتيبان هاي مشي خط و استراتژيها تدوين با و كنند مي بندي بخش تعاوني استراتژي با اراست هم را كنندگان تأمين و شركا 

 .شوند مي قائل تمايز آنها بين، مناسب فرآيندهاي بستن كار به

 نفعانذي براي ارزش خلق جهت در ا ر تعاوني توانايي و ها قابليت كه ميکنند جو و جست را شركايي، بنيادين شان هدف به توجه با 

 .كنند تقويت

 كنند مي ايجاد احترام و شفافيت، اعتماد، گشودگي بر مبتني پايدار اي رابطه، كنندگان تأمين و شركا با. 

 توانمند همکاري بالقوه فرصتهاي شناسايي براي را ها آن تا دهند مي توسعه را كنندگان تأمين و شركا از گسترده اي شبکه هاي 

 .سازند

 و افزايي ها هم، طريق شايستگي ها از را ذينفعان براي شده ايجاد ارزشهاي مند نظام بطور كه دهند مي توسعه را شراكتهايي 

 .بخشند بهبود، پيوسته هم به فرآيندهاي

 مي اشتراک به را خود دانش و منابع، تخصص و مي كنند پشتيباني يکديگر از، متقابل منافع و مشترک اهداف به دستيابي براي 

 .گذارند

 .شوند می مدیریت پایدار موفقیت تضمین برای مالی منابع -(ب-6

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 كنند مي اجرا و داده توسعه تعاوني ي استراتژيها از پشتيباني براي را مالي برنامه هاي و استراتژي. 

 ييابندم اطمينان، مالي كوتاهمدت برنامه هاي و تعاوني مدت بلند اهداف تحقق بين همسويي از . 

 سازند ميسر را منابع از بهينه بهره برداري تا ميکنند طراحي را بازنگري و گزارش دهي، كنترل، ريزي برنامه شامل مالي فرآيندهاي. 

 ميکنند اجرا و برقرار تعاوني مرتبط سطوح تمام با متناسب را مالي حاكميتي فرآيندهاي . 

 و اجتماعي، اقتصادي آثار گرفتن نظر در با را دارايي ها اين از سرمايه برداشت و نامشهود و مشهود دارايي هاي در گذاري سرمايه 

 .كنند صحه گذاري مي و انتخاب،  ارزيابي،  آنها مدت بلند محيطي زيست

 ميکنند تامين را ذينفعان اعتماد از بااليي سطح تعاوني فرآيندهاي همه در آنها مناسب مديريت و مالي ريسک هاي شناسايي با. 

 .می شوند مدیریت پایدار روشی به طبیعی منابع و فیزیکی دارایی های -(ج-6

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند و اجرا داده توسعه تعاوني هاي استراتژي از حمايت در را مواد و تجهيزات، ساختمانها مديريت برنامه هاي و استراتژي. 

 اثربخش طور به را آنها امنيت و عمر چرخه و كرده استفاده بهينه بطور مواد و يزاتتجه، ساختمانها شامل، فيزيکي دارايي هاي از 

 .ميکنند مديريت

 ميگيرند بکار انرژي و خام مواد، طبيعي منابع از بهينه استفاده براي را مناسبي رويکردهاي . 

 ميکنند مديريت فعال طور به زيست محيط و ايمني، عمومي بهداشت بر را خود عمليات پيامدهاي . 

 مديريت و گيري اندازه، ذينفعان ساير و جامعه، كاركنان ايمني و سالمت بر را كار محيط و تعاوني عمليات نامطلوب آثار گونه هر 

 .ميکنند
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 پيامدهاي سازي كمينه از قانوني الزامات و استانداردها از رفتن فراتر براي مناسب رويکردهاي بکارگيري و چالشي اهداف تعيين با 

 .ميکنند حاصل اطمينان محيطي ستزي

 .می شود مدیریت استراتژی تحقق از پشتیبانی برای فناوری -(د

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند اجرا و داده توسعه،  تعاوني هاي استراتژي از حمايت در را فناوري سبد مديريت برنامه هاي و استراتژي. 

 ميکنند مديريت را فناوري سبد، جايگزيني و بي ارزيا، برداري بهره، انتقال، نتخابا، شناسايي شامل مناسبي رويکردهاي با. 

 و شناسايي، زيست محيط با وسازگاريشان تعاوني قابليتهاي و عملکرد بر آنها پيامدهاي به توجه با را نوظهور و جايگزين تکنولوژيهاي 

 .ميکنند ارزيابي

 ميکنند استفاده اطالعات و ارتباطات فناوري شامل فناوري از يتعاون اثربخش اداره بهبود و پشتيباني براي. 

 فناوري ها اين سازي جاري و توسعه در را مربوطه ذينفعان ساير و كاركنان، نوين فناوريهاي منافع از بهره مندي بيشترين منظور به 

 .دهند مي مشاركت فعال بطور

 ميکنند استفاده بهبود و نوآوري، خالقيت از انيپشتيب براي ارتباطات و اطالعات فناوري شامل فناوري از 

 .شوند می مدیریت ، تعاونی قابلیت ایجاد و اثربخش گیری تصمیم از پشتیبانی برای دانش و اطالعات -(ه -6

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 ميکنند اجرا و داده توسعه تعاوني استراتژيهاي از حمايت در را دانش و اطالعات مديريت هاي برنامه و استراتژي. 

 بيني پيش در را آنها و كند كمک مؤثر گيري تصميم در مديران به كه اطمينان قابل و درست، موقع به، كافي اطالعات تأمين از 

 .يابند مي اطمينان، سازد توانمند تعاوني آتي عملکرد اثربخش

 ميکنند مديريت و ايجاد، بيروني و دروني محيط زا دريافتي عالئم اساس بر نوآوري فرصتهاي شناسايي براي را هايي شبکه. 

 كنند استفاده اثربخش طور به و گذاشته اشتراک به را آنها بتوانند تا كرده تبديل دانش به مربوطه موارد در و اطالعات به را ها داده. 

 مي استفاده اثربخش طور به و اشتهگذ اشتراک به، داده توسعه، كرده آوري جمع را ذينفعان ساير و مشتريان، شركا، كاركنان دانش 

 .كنند

 شركا، كاركنان براي را مربوطه دانش و اطالعات به دسترسي، معنوي هاي دارايي حفاظت و امنيت از اطمينان حصول ضمن ،

 .ميکنند پايش و فراهم ذينفعان ساير و مشتريان

 هاي شيوه يافتن، مشتريان براي ارزش خلق جديد هاي راه ايجاد منظور به آن از و گيرند مي بکار فني تغييرات از فراتر را نوآوري 

 .ميکنند ه استفاد ها شايستگي و منابع، شراكتها توسعه و كار انجام نوين

 استفاده آن ايجاد و نوآوري هاي فرصت شناسايي منظور به فرآيندها هاي قابليت و جاري عملکرد به مربوط اطالعات و ها داده از 

 .ميکنند
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 خدمات و محصوالت، دهافرآین -1

 ذينفعان ساير واعضا  مشتريان براي ارزش فزاينده خلق منظور به را خود خدمات و محصوالت، ها فرآيند متعالي شركت هاي تعاوني

 .بهبود مي بخشند و كرده مديريت و طراحي خود

 

 
 

 .می شوند مدیریت و یطراح، ذینفعاناعضا و سایر  برای ارزش سازی بهینه منظور به فرآیندها -(الف -1

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 مديريت جامع سامانه از بخشي عنوان به را روند مي يتعاون مرزهاي از فراتر كه فرآيندهايي شامل، خود پيوسته هم به فرآيندهاي 

 .ميگيرند بکار مناسبي رويکردهاي، آنها اثربخش و بهبود مديريت براي و كرده بندي اولويت و بندي طبقه، تحليل و تجزيه

 مي تعيين شفاف طور به، كليدي فرآيندهاي جمله از، فرآيندها بهبود و نگهداري، ايجاد در را مسئوليتها و نقشها، فرآيندها مالکيت 

 .كنند

 از و كرده و پايش تعيين را هستند مرتبط استراتژيک اهداف با روشني به كه فرآيندها دستاوردي و عملکردي معنادار شاخص هاي 

 .ميکنند استفاده، جهشي يا تدريجي تغييرات از اعم تغييرات ساير بهبود و هاي فرصت بندي اولويت و شناسايي منظور به آنها تحليل

 ايجاد كه تغييراتي اهميت و ماهيت با كه اي گونه به مي كنند محقق را جديد ايده هاي، نوآوري توانمندساز فرآيندهاي طريق از 

 .باشند سازگار، ميکنند

 ميکنند حاصل اطمينان آنها اثربخشي از و نموده يابي ارز را ها فرآيند در نوآوري و بهبود از حاصل افزوده ارزش و پيامد. 

 

 .می یابند توسعه مشتریان برای بهینه ارزش خلق منظور به خدمات و محصوالت -(ب-1

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 سبد ارتقاي آنها هدف كه بهبودهايي شناسايي و بيني پيش براي بازخورد اشکال ساير و مشتريان از نظرسنجي، بازار تحقيقات از 

 .ميکنند استفاده، ميباشد خدمات و محصوالت
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 نوآورانه و جديد هاي تجربه و خدمات، محصوالت توسعه در فعال بطور را خود كنندگان تأمين و شركاء،  مشتريان اعضا، ،كاركنان 

 .ميدهند مشاركت، جديد و عليف مشتريان براي

 استفاده ذينفعان ساير يا شركا، مشترياناعضا،  همکاري با نوآورانه و جديد خدمات و محصوالت توسعه و طراحي براي خالقيت از 

 .ميکنند

 ميکنند بيني پيش و درک خود خدمات و محصوالت بر را نوين فناوريهاي از ناشي ظرفيتهاي و پيامدها. 

 نظر در، مي گذارند تأثير محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي پايداري بر، خدمات و محصوالت عمر چرخه طول در كه را پيامدهايي 

 .مي گيرند

 

 .می شوند بازاریابی، اثربخش طور به خدمات و محصوالت -ج-1

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 مانند مختلف منابع از، بازار اطالعات تحليل و تجزيه و آوري جمع به نسبت اقتصادي طور به، مشتريان براي ارزش خلق زنجيره در 

 .كنند مي اقدام، بازار در هوشمندانه جستجوي و المللي معتبر بين هاي گزارش، بازار تحقيقات نتايج، ها داده داخلي پايگاه

 وعده  انجام قابليت و پايداري وجود از، مرتبط ذينفعان نيازهاي بين توازن ايجاد با و كرده تعريف روشني به را پيشنهادي ارزش هاي

 .مييابند اطمينان خود هاي

 رقباء به نسبت تمايز ،ارزش پيشنهادي، شركا، فرآيندها،  محوري هاي قابليت مانند عناصري حسب بر را خود كار و كسب مدل، 

 .ميکنند ااجر و تعريف ،توزيع هاي و كانال هدف كاربران و مشتريان هاي گروه ،بازار در يابي جايگاه

 اثربخش ربطو هدف كننده مصرف هاي گروه و مشتريان براي را خود خدمات و محصوالت تا دهند مي توسعه را بازاريابي استراتژيهاي 

 .كنند ترويج

 ميکنند ترويج بالقوه و بالفعل مشتريان براي اثربخش طور به بازاريابي برنامه چارچوب در را خود خدمات و محصوالت سبد. 

 

 .می شوند مدیریت و تحویل، تولید خدمات و محصوالت -د -1

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 كنند مي توليد، آنها از فراتر يا و مشتريان انتظارات و نيازها تأمين براي را خدمات و محصوالت، پيشنهادي ارزش راستاي در. 

 مي كنند پشتيباني و داده حويلت، رسانده فروش به كار و كسب مدل با همسو را خود خدمات و محصوالت. 

 مشتريان تجربه حداكثرسازي براي را الزم توانمنديهاي و اطالعات، اختيارات ،ها شايستگي، ابزارها كاركنانشان كه يابند مي اطمينان ،

 .دارند اختيار در

 يا و مجدد استفاده املش ميتواند مقتضي موارد در كه كنند مي مديريت عمرشان چرخه سراسر در را خود خدمات و محصوالت 

 .گيرند مي نظر در زيست ومحيط ايمني، عمومي بهداشت بر را پيامدي گونه هر همچنين؛ باشد آنها بازيافت

 ارزشهاي حداكثرسازي منظور به را د خو هاي قوت و مقايسه مربوط بهينه الگوهاي با را خود خدمات و محصوالت تحويل عملکرد 

 .کنندمي درک مشتريان براي شده خلق

  ،دهند مي مشاركت فعال بطور ارزش زنجيره اثربخشي و كارايي سازي بهينه در را كنندگان تامين و شركا، مشتريان، كاركناناعضا. 
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 .می یابد ارتقا و شده مدیریت مشتریان با روابط -(ه-1

 :متعالي شركت هاي تعاوني، درعمل

 مي پاسخ آنها به، كرده پيش بيني و شناسايي را آنها آينده و فعلي نتظاراتا و نيازها و شناسند مي را خود مشتريان مختلف گروههاي 

 .دهند

 آورند مي بوجود را ارتباطي  مناسب هاي كانال و فرآيندها، كرده تعيين را مشتريان بلندمدت و روزمره ارتباطي الزامات. 

 شفافيت، گشودگي بر مبتني گفتماني خود نمشتريا تمامي با، مداري مشتري فرهنگ توسعه و مشتريان حقوق حفظ راستاي در ،

 .مي كنند توانمند زمينه اين در را خود كاركنان، كرده برقرار احترام و اعتماد

 اثربخش و سريع طور به بازخوردي هرگونه به، كرده مديريت همواره را خود مشتريان برداشت هاي و شکايت ها، ارتباط ها، تجربه ها 

 .ميدهند پاسخ

 كنند مي توصيه مشتريان به را خدمات و محصوالت از النهمسئو استفاده. 
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 مشتری نتایج -6 معیار

 مبتني پشتيبان خط مشي هاي و موفق استراتژي سازي جاري با رابطه در متعالي هاي تعاوني كه دهد مي نشان، مشتري نتايج معيار

مرتبط  دستاوردهاي و عملکردي شاخصهاي، مشتريان برداشت هاي آنها. يافته اند نتايجي دست چه به مشتريان انتظارات و نيازها بر

 .كنند مي تحليل و اندازه گيري، متناسب زماني دوره هاي در را رويکردها با

 

 
 برداشتها -(الف-6

 جهت در رويکردها اين ميزان اثربخشي بيانگر و دارند مشتري با مرتبط رويکردهاي اجراي از مشتريان كه است دركي نشان دهنده

 .است زمينه اين در تعاوني استراتژي تحقق

، تشکرها، فروشندگان رتبه بندي، تمركز گروههاي، مشتريان از نظرسنجي جمله از مختلفي منابع از است ممکن ها برداشت اين

 .آيند دست به يافته ساخت هاي مصاحبه و شکايتها

 :باشد موارد زير شامل تواند مي ها شاخص اين از هائي نمونه، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 تعاوني تصوير و شهرت  

 خدمات و محصوالت ارزش 

 وخدمات محصوالت تحويل/  فروش 

 و اعضا مشتريان پشتيباني و خدمات 

 و اعضا مشتريان با فعال تعامل و روابط 

 و اعضا مشتريان وفاداري 

 

 عملکردی شاخص های -(ب-6

 با ارتباط در برداشت ها و پيش بيني ها فرآيند بهبود، تحليل، پايش منظور به كه است هستند دروني اخص هايش از ايه مجموع

 .است رويکردها اين و اثربخشي و ميزان كارائي بيانگر و ميشود گرفته بکار مشتري با مرتبط رويکردهاي
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 :زير باشد موارد شامل تواند مي ها شاخص اين از نمونه هائي، تعاوني فعاليتهاي نوع و اهداف با متناسب

 ها شکايت و قدرداني ها  

 خدمات و محصوالت ارزش  

 وخدمات محصوالت تحويل/ فروش  

 مشتريان پشتيباني و خدمات  

 و اعضا مشتريان با تعامل و روابط 

 و اعضا مشتريان وفاداري 

 

  کارکنان نتایج - 0 معیار

 

 پشتيبان خط مشي هاي و استراتژي سازي موفق جاري با رابطه در متعالي هاي تعاوني كه دهد مي نشان، كاركنان نتايج معيار

 آنها. يافته اند دست نتايجي چه به كاركنان مديريت با مرتبط اجراي رويکردهاي و و اعضاء كاركنان انتظارات و نيازها بر مبتني

 و اندازه گيري، متناسب هاي زماني دوره در ار رويکردها با مرتبط دستاوردهاي و شاخص هاي عملکردي، برداشت هاي كاركنان

 .كنند مي تحليل

 
 برداشت ها -(الف-0

 و دارند تعاوني انساني عنوان سرمايه هاي به كاركنان مديريت با مرتبط رويکردهاي اجراي از كاركنان كه است دركي دهنده نشان

 كاركنان انگيزش و رضايت، برداشت ها اين. است زمينه اين رد تعاونياستراتژي  تحقق جهت در رويکردها اين اثربخشي ميزان بيانگر

 هاي ارزشيابي و مصاحبه ها، تمركز گروه هاي، نظرسنجي ها جمله از مختلفي منابع از ممکن است و كنند مي ارزيابي را و اعضاء

 :زير باشد موارد شامل تواند مي ها صشاخ اين از نمونه هائي، تعاوني فعاليتهاي نوع و اهداف با متناسب  .آيند دست به ساخت يافته

 تيمي كار و مشاركت  

 سازماني غرور و افتخار احساس  
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 تحول و تغيير مديريت و رهبري  

 عملکرد مديريت و تيمي و فردي اهداف  

 توسعه و آموزش، شايستگي ها مديريت  

 پروري جانشين و مسير شغلي  

 همکاران با روابط و اثربخش ارتباطات 

 كار محيط شرايط و سالمت، ايمني  

 ها تشويق و ها قدرداني  

 گوناگوني و برابر فرصتهاي  

 شغلي امنيت  

 خدمات و تسهيالت  

 محيطي زيست و اجتماعي هاي فعاليت در مشاركت 

 :عملکردی شاخصهای -(ب-0

 با در ارتباط برداشت ها و پيش بيني ها فرآيند بهبود،  تحليل، پايش منظور به كه هستند دروني شاخصهاي از مجموعه اي

 اين اثربخشي و كارائي ميزان بيانگر و شود مي گرفته بکار هاي انساني سرمايه عنوان به كاركنان مديريت با مرتبط رويکردهاي

 .است رويکردها

 :زير باشد موارد شامل تواند مي ها شاخص اين از هائي نمونه، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 كاركنان بهره وري  

 تيمي كار و مشاركت  

 تحول و تغيير مديريت و رهبري  

 رهبري مهارت هاي توسعه  

 عملکرد مديريت و تيمي و فردي اهداف  

 توسعه و آموزش، شايستگي ها مديريت  

 پروري جانشين و مسير شغلي توسعه  

 انتصاب و ارتقاء  

 همکاران با روابط و اثربخش ارتباطات  

 كار محيط شرايط و سالمت، ايمني  

 ها شکايت و تشويق ها، قدرداني ها  

 تعاوني عضو ترک و عضو جذب نرخ  

 خدمات و تسهيالت  

 محيطي زيست و اجتماعي فعاليت هاي در مشاركت  

 نظرسنجي ها به پاسخگويي نرخ  

 كاركنان اداري امور در دقت و سرعت 
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 جامعه نتایج - 2 معیار

 

 و پشتيبان خط مشي هاي و ها موفق استراتژي سازي جاري با رابطه در اليمتع هاي تعاوني كه دهد مي نشان، جامعه نتايج معيار

هاي  شاخص، ذينفعان هاي برداشت آنها. اند يافته دست نتايجي چه به، هاي اجتماعي مسئوليت تحقق منظور به رويکردها اجراي

 .كنند مي تحليل و رياندازه گي ،متناسب زماني هاي ه دور در را رويکردها با مرتبط دستاوردهاي و عملکردي

 
 برداشت ها -(الف-2

 بيانگر و دارند تعاوني مسئوليت پذيري اجتماعي با مرتبط رويکردهاي اجراي از، ذيربط ذينفعان و جامعه كه است دركي دهنده نشان

 .است زمينه در اين تعاوني استراتژي تحقق جهت در رويکردها اين اثربخشي ميزان

شركت هاي  ساير ،عمومي و مجامع نشست، مقاالت، ها گزارش، نظرسنجي ها جمله از مختلفي منابع از است ممکن برداشت ها اين

 .آيد دست به دولتي مسئولين و جامعه نمايندگان، ، تشکل هايي نظير خانه تعاونگران تعاوني

 :زير باشد موارد شامل مي تواند شاخص ها اين از نمونه هائي، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 درستکار و مدار قانون، گرا اخالق تعاوني  

 مردم خدمتگزار و پاسخگو، مسئوليت پذير شهروند  

 كشور اقتدار و شأن اعتالء و ملي منافع رعايت  

 برابر فرصتهاي ايجاد و عدالت رعايت براي تالش  

 رسانه ها و عمومي افکار در مناسب جايگاه  

 پاسخگويي و شفافيت  

 آينده نسلهاي و مردم حق به احترام  

 محيطي زيست پيامدهاي  

 اجتماعي پيامدهاي  

 محصول عمر چرخه و كار محيط پيامدهاي  

 نهاد مردم سازمان هاي و خيريه بنيادهاي از حمايت  
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 اخالقي ارزشهاي رعايت  

 ( ملي، محلي) اقتصاد بر تاثيرگذاري... ، 

 تقديرنامه ها و جوايز 

 عملکردی شاخصهای -(ب-2

 رويکردهاي با درارتباط پيش بيني برداشت ها و فرآيندها بهبود، تحليل، پايش منظور به كه هستند دروني شاخصهاي از اي مجموعه

 .است رويکردها اين اثربخشي و كارائي بيانگر ميزان و ميشود گرفته بکار اجتماعي مسئوليتهاي با مرتبط

 :باشد موارد زير شامل تواند مي ها شاخص اين از هائي نمونه، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 زيست محيطي عملکرد  

 اجتماعي عملکرد  

 جامعه سالمت و ايمني عملکرد  

 مقررات و قوانين از فراتر اقدامات و مداري قانون  

 ( مالي غير و مالي) پاسخگوئي و شفافيت 

 مسئوالنه خريد و يابي منبع  

 نظير خانه تعاونگران نهاد مردم سازمان هاي و خيريه بنيادهاي از حمايت  

 پژوهشي و علمي مراكز و مجامع با همکاري  

 دولتي و محلي مسئولين با ارتباط  

 (ملي، محلي) اقتصاد بر تاثيرگذاري... ، 
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 کسب و کار نتایج - 3 معیار

 

 پشتيبان هاي مشي خط و ها موفق استراتژي ازيس جاري با ارتباط در متعالي هاي تعاوني كه دهد مي نشان كسب و كار نتايج معيار

) نتايجي و دستاوردها چه به كليدي ذينفعان انتظارات و نيازها به جهت پاسخگوئي در فرآيندها و ها سامانه اجراي در همچنين و

 كليدي ايه شاخص، كليدي استراتژيک دستاوردهاي بهبود و اهداف تحقق منظور به آنها. اند يافته دست( و غيرمالي مالي

 متناسب زماني هاي دوره در را استراتژيک كليدي دستاوردهاي همچنين و و فرآيندها رويکردها با مرتبط( يغيرمال و مالي)عملکرد

 .كند مي تحليل و گيري اندازه

 
 

 استراتژیك کلیدی دستاوردهای -(الف -3

 و نيازها تامين و استراتژيک تحقق اهداف در تعاوني فقيتمو ميزان اندازه گيري براي كه هستند مالي غير و مالي كليدي شاخصهاي

 .ميشوند استفاده كليدي ذينفعان انتظارات

 :باشد موارد زير شامل تواند مي ها شاخص اين از هائي نمونه، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 :مالی های شاخص

 فروش  

 سودآوري  

 سهام ارزش  

 داراييها ارزش  

 ي هاسرمايه گذار  

 بودجه با مقايسه در عملکرد  

 :غیرمالی های شاخص

 بازار سهم  
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 شده توليد خدمات و محصوالت حجم  

 شده تحويل/ فروخته خدمات و محصوالت حجم  

 بازار به جديد محصول معرفي زمان مدت  

 صادرات حجم  

 شده كسب موفقيتهاي  

 فرآيندها كليدي دستاوردهاي 

 

 عملکرد کلیدی شاخص های -(ب-3

 و بيني پيش، درک به و مي شوند استفاده تعاوني عملياتي عملکرد اندازه گيري براي كه هستند مالي غير و مالي كليدي خصهايشا

 .كنند مي كمک انتظار مورد استراتژيک كليدي دستاوردهاي بهبود

 :باشد د زيرموار شامل تواند مي ها شاخص اين از هائي نمونه، تعاوني هاي فعاليت نوع و اهداف با متناسب

 :مالی های شاخص

 ( كارايي) فعاليت نسبت هاي 

 نقدينگي نسبت هاي  

 سرمايه گذاري نسبت هاي  

 اهرمي نسبت هاي  

 بهره وري نسبت هاي  

 تعميرات و نگهداري هزينه هاي  

 كيفيت هزينه هاي  

 پروژه ها هزينه هاي  

 :غیرمالی های شاخص

 فرآيندها عملکرد  

 طبيعي منابع و فيزيکي داراييهاي عملکرد  

 تأمين زنجيره و شركا عملکرد  

 فناوري عملکرد  

 دانش و اطالعات ردعملک  
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 معیارها زیر و معیارها امتیاز
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 :توانمندسازها زیرمعیارهای و معیارها امتیاز

 1معیار   2معیار  0معیار   6معیار  1معیار

 الف-1 27 الف-2 27 الف-0 21 الف-6 27 الف-1 27

 ب-1 27 ب-2 27 ب-0 21 ب-6 27 ب-1 27

 ج-1 27 ج-2 27 ج-0 21 ج-6 27 ج-1 27

 د-1 27 د-2 27 د-0 21 د-6 27 د-1 27

 ه-1 27 ه-2 27 جمع 177 ه-6 27 ه-1 27

 جمع 177 جمع 177  جمع 177 جمع 177

 177       مجموع امتیاز توانمندسازها

 

 نتایج: زیرمعیارهای و امعیاره امتیاز

 6معیار   0معیار  2معیار  3معیار

 الف- 6 01 الف-0 11211 الف-2 17 الف-3 01

 ب-6 21 ب-0 0011 ب-2 17 ب-3 01

 جمع 177 جمع 117 جمع 177 جمع 117

 177               مجموع امتیاز نتایج

  

 

 

 

 

 

 

 جمع کل امتیاز ها 1777
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 ســطوح تعالی

 

ها و نيز فضاســازي جهت رقابت سالم شکل گرفته است. اين سطوح از پايين ترين  تعاونيـطوح تعالي جهت ايجاد تمايز در بين سـ

 .تقديرنامه تعالي و تنديس در سه سطح بلورين، سيمين و زرين مي باشد، تعهد تعالي گواهي تا باالترين سطح عبارتند از: 

 

 امتیاز سطح تعالی ردیف

 ندارد یده ازیامت  یتعال تعهدگواهی  5

2 

 تقدیر نامه تعالی

 277 از شیب ستاره 1

 217 از شیب ستاره 2 0

 077 از شیب ستاره 0 6

 017 از شیب ستاره 6 1

 677 از شیب ستاره 1 6

 617بیش از بلورینتندیس                0

 117بیش از  سیمینتندیس                2

 617بیش از  زرینتندیس                3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تعاونی مدیریت تعالی ملی جایزه

 
 

39 

 

 

 

 ارزیابان

شوند بدين منظورمي توانند بعنوان ارزياب تعالي با دبيرخانه  تعاونيبسياري از افراد با تجربه در حوزه مديريتي ، تمايل دارند ارزياب تعالي 

حالت بمنظور ارزياب  ارزيابي مشاركت نمايند . براي هر دودر فرآيند  تعاونيو يا بعنوان ارزياب تعالي در درون  مديريت تعاونيتعالي  جايزه

  .باشد مي ، اي شده تعريف  تعالي شدن ، نياز به شرايط احراز

 : تعاونیارزیاب تعالی در درون 

ين روش ها بمنظور تعيين نقاط قوت و فرصت هاي بهبود خود از روش خودارزيابي بر مبناي الگوي تعالي استفاده مي نمايند در ا تعاوني

بر مبناي  تعاوني، تعيين نقاط قوت و فرصت هاي بهبود و امتيازدهي به  تعاوني، اقدام به جمع آوري اطالعات  تعاونيافراد آموزش ديده 

 . مي نمايند مديريت تعاونيالگوي تعالي 

 : زيررا طي نموده باشد سازماني تعالي دوره هايارزياب تعالي در فرآيند خودارزيابي بايد حداقل 

 دوره آموزش آشنايي با مدل تعالي سازماني    –

 دوره آموزش خودارزيابي تعالي سازماني    –

 دوره آموزش تربيت ارزياب تعالي سازماني    –

 جی(خار) ارزیاب  زهیاج هناخریبد ابهمکاری بعنوان ارزیاب تعالی 

هاي متقاضي ، به ارزياب تعالي سازماني با دانش و تجربه  تعاونيبمنظور اجراي فرآيند ارزيابي در  مديريت تعاونيتعالي  ايزهجدبيرخانه 

ت ارزيابي تعالي ت به همکاري جه، اقدام به فراخوان دعو جايزههاي تعالي سازماني دارد بدين منظور ساليانه دبيرخانه كافي در مورد مدل

 . دسازماني مي نماي

  تعالی ارزیابی فرآیند در ارزیاب بعنوان  مزایای حضور

 مديريت سازماني را  ارزيابرا به چالش كشيد ه و در يک زمان كوتاه  ارزياببمنظور دريافت بهترين نتيجه ،  تعاوني،  یادگیری

 . يادگيري فردي كمک مي نمايد به ارزيابي فرآيند طي در  ها تعاونيهمچنين بازديد از تجربه هاي خوب  . دياد مي گير

 امکان پذير مي باشد تعاوني، بعنوان ارزياب ، بازديد از بخش هاي مختلف  همه درب ها باز می باشد . 

  را با توجه به مدل  تعاونيد نقاط مبهم مي توان ارزياب را ارزيابي مي نمايد تعاوني، بعنوان فرد خارجي كه  ها تعاونیکمك به

 .داشته باشد تعاونيسهم قابل توجهي در ايجاد ارزش افزوده براي  ود شناسايي نمايتعالي 

 مديران خود را بعنوان ارزياب تعالي در دبيرخانه  تعاوني ها، بسياري از   ، ارزيابان تعالي فعالیت برجسته شغلی / سازمانی

خود افزايش مي دهند همچنين از  تعاونيعالي مشاركت مي دهند و با اين روش يادگيري و الگوبرداري تجارب موفق را در جوايز ت

 . كنند مي ياد خود  تعاوني براي قوتي نقطه بعنوان  تعداد نفرات ارزياب تعالي سازمان

 : باشند ذيل هاي مهارت و صالحيتها داراي بايست مي تعاوني مديريت تعالي ملّي جايزه ارزياب عنوان به همکاري متقاضيان

 كارشناسي سطح در حداقل دانشگاهي تحصيالت .5

 شهرت حسن .1

 ارتباطي هاي مهارت .3

 ارزيابي و تحليلگري مديريتي، مهارتهاي و دانش .4

 مديريتي و تعاون هاي حوزه در شغلي سابقه .1

http://kharazian.ir/training/business-excellence-courses
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 دبيرخانه هاي رويه اساس بر كافي وقت اختصاص .6

 تخصصي عملي و علمي دورههاي كردن طي .7

 : نیاز جهت ارزیاب تعالی سازمانی مورد های تعالی سازمانیدوره

ي را متناسب با مدل تعالي مشخص شده توسط دبيرخانه جوايز متقاضيان ارزياب تعالي سازماني بايد ، دوره هاي آموزش مدل تعالي سازمان

 : تعالي طي نموده باشند دوره هاي آموزشي زير حداقل بايد طي شده باشد

 دوره آموزش آشنايي با مدل تعالي سازماني    –

 دوره آموزش خودارزيابي تعالي سازماني    –

 دوره آموزش تربيت ارزياب تعالي سازماني    –

را ساليانه  ”ويژهتربيت ارزياب  ”دورهبمنظور انتخاب ارزياب از بين متقاضيان همکاري ، دبيرخانه ، ه آموزش ويژه ارزيابان تعالي دور    –

 .برگزار مي نمايد

 درخواست نحوه

 : كنند حضورپيدا جايزه متقاضيان ارزيابي فرآيند در ميتوانند زير مراحل طي با ارزياب، عنوان به همکاري عالقمندان

 دبيرخانه براي آن ارسال و ارزياب عنوان به همکاري به عالقمندان كاري رزومه و نام ثبت فرم تکميل - 5

 نامه سوگند فرم تکميل - 1

 تخصصي هاي دوره گذراندن - 3

مي باشد دوره هاي فوق عموما دوره مرتبط با مدل  EFQM مدل تعالي بر مبنايازماني مورد استفاده تعالي سمدل  اينکه به با توجه :توجه 

حضور  چند ارزيابيدر حداقل ، مي توانند ساالنه با توجه به دعوت انجام شده از دبيرخانه ارزياب تعالي . مي باشد EFQM تعالي سازماني

 مراجعه نمایند. www.taavonaward.ir سب اطالعات بیشتر می توانند به وبسایتهمکاری جهت کمتقاضیان  . داشته باشند

 

 درجایزه ارزیابی فرآیند

 
 

http://kharazian.ir/training/business-excellence-courses
http://kharazian.ir/training/business-excellence-courses
http://kharazian.ir/training/business-excellence-courses
http://kharazian.ir/knowledge/efqm-excellence-model
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 : ارزیابیو رویکرد منطق 

 تعاوني عملکرد تا نمايد مي فراهم را امکان اين كه است قوي مديريتي ابزار يک و پويا ارزيابي چارچوب يک RADAR رادار منطق

است كه رادار طق ، منريت تعاونيتعالي مدي  زهيجا يراي بازدهيامت و منطق روشبنا بر اين . گيرد قرار پرسش مورد مند نظام بطور

 :امل عناصــر زير اســتشرادار . منطق قرار مي گيرداستفاده  مورد تيفيك يياروپا زهيجا مدل يابيدر ارز

 نتايج مورد انتظار   Results 

 طرح ريزي و توسعه رويکردها Approach    

 رد ها    جاري سازي رويکDeployment 

 ري سازيارزيابي و اصالح رويکردها و جا Assessment & Review   

 

 

 

 

هاي نتايج بايد جامع، به موقع، قابل اطمينان، درست و به طور مناسبي بخش بندي شده و با استراتژي و نيازها و  داده:  نتایج

ر بايد درک شده باشد. نتايج كليدي بايد شناسايي و ها بر يکديگسازگار باشد. ارتباط بين نتايج مربوطه و تاثيرات آنتعاوني انتظارات 

متعالي، نتايج، روندهاي مثبت و يا عملکرد خوب پايدار را نشان مي دهند. اهداف، براي نتايج  تعاونيدر يک .بندي شده باشداولويت

 . رود مي فراتر آنها از يا  يافته تحقق  كليدي تعيين شده، مناسب بوده،

گيرد. يک رويکرد مناسب ريزي كرده و داليلي كه براي انجام آن دارد را در بر ميبراي انجام آن برنامه تعاوني آنچه كه يک:  رویکرد

يابد اند عينيت ميكند و از طريق فرآيندهايي كه به خوبي تعريف شدهتمركز مي تعاونيمنطق روشني دارد كه بر نيازهاي حال و آينده 

شوند. بدين معني كه يک رويکرد عالوه بر اين، رويکردها يکپارچه مي دارد. تمركزکردها به طور روشني نفعان اين رويو بر نيازهاي ذي

يکپارچه، به روشني ريشه در استراتژي دارد و با ساير رويکردها در موارد مقتضي در ارتباط است. اصالحات در رويکردها در طول زمان 

 .شوداعمال مي

هاي مربوطه به ها در حوزهمتعالي رويکرد تعاونيدهد. در يک براي جاري كردن رويکرد انجام مي عاونيتآنچه را كه يک :  سازیجاری

ريزي شده و به روشي كه براي رويکرد و سازمان مناسب باشد ارائه مند به خوبي برنامهشوند. اجراي نظاممند اجرا ميروشي نظام

 .ر يک چارچوب زماني مناسب وجود خواهد داشتشود. توانايي مديريت تغييرات در رويکردها دمي
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گيرد. در  دهد، در بر ميبراي ارزيابي و اصالح توامان رويکردها و جاري سازي آنها انجام مي تعاونيآنچه را كه يک :  ارزیابی و اصالح

هاي يادگيري انجام يرد. فعاليتگگيري منظم اثر بخشي و كارايي قرار مييک سازمان متعالي رويکرد و جاري سازي آن، مورد اندازه

گيري، يادگيري پردازي رويکردهاي نوين يا تغيير يافته وجود دارد. برونداد اندازههايي براي به كارگيري خالقيت در ايدهشود و روشمي

 .ريزي و اجراي بهبود و نوآوري استفاده خواهد شدو خالقيت براي شناسايي، اولويت بندي، برنامه

 

 :باشد می زیر شرح به رادار منطق اساس بر تیازدهیام ماتریس

 توانمند ساز یارهایرادار مع یده ازیامت سیماتر
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 جینتا  یارهایرادار مع یده ازیامت سیماتر

 
 

 یده ازینحوه امت

رادار  سيتوسط ماتر يتعاون کيكه به  يهنگام .ابندي يم صيتخص جيبه نتا يدرصد مابق 11به توانمندسازها و  ازاتيدرصد از امت 11

 .شوديداده م صيآنها تخص ازاتيمحاسبه امت يبرا يموجود وزن اريمع 9 از کيبه هر شود،يم يده ازيامت

 511درصد از  11 زانيبه م يرهبر اريقسمت مع 1از  کيمثال هر  به عنوان شود،يداده م صيوزن برابر تخص ارهايهر بخش از مع به

 :وجود دارد زيحال دو استثنا ن ني. با ارنديگي موجود را م ازيامت

به  1 - 6 اريمع کهيدر حال دهديرا به خود اختصاص م 6 اريداده شده به مع صيتخص ازاتيدرصد از امت 71 زانيبه م 5 - 6 اريمع

 .دهنديخود  اختصاص م را به 6 رايداده شده به مع صيتخص ازاتيدرصد از امت 11 زانيم

 به 1 – 7 اريمع کهيدر حال دهنديرا به خود اختصاص م 7 اريداده شده به مع صيتخص ازاتيدرصد از امت 71 زانيبه م 5 - 7 اريمع

 .دهنديرا به خود اختصاص م 7 اريداده شده به مع صيتخص ازاتيدرصد از امت 11 زانمي

 يبرا ازاتيامت ني. سپس اشوديم يقرار گرفته و نمره ده يابيرادار مورد ارز سياده از ماترموجود با استف يارهايقسمت از مع هر

 1از  يكل ازيبه امت ليوزنها تبد يبدست آمده برا ازاتي. در مرحله آخر امتشونديم حيترك گريکديمرجع با  اريمع ازيبدست آوردن امت

 .شونديم 5111تا 
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 خودارزیابی

 خود .مي باشد لررسي جامع و منظم در رابطه با فعاليت ها و نتايج حاصل از آنها بر اساس خواسته هاي مدخود ارزيابي يک ب   

امکان مي دهد بطور دقيق نقاط قوت و نواحي قابل بهبود را مشخص نمايد و اقدامات اصالحي مورد نياز را برنامه  تعاونيارزيابي به 

 دهد.ريزي كرده و شركت را در مسير پيشرفت قرار 

 

 یابیخود ارز یروش ها

 

 نامهشروش پرس-1

اين روش بر پايه طراحي پرسشنامه اي كه سئواالت آن براساس وضعيت فعلي و آتي تعاوني تهيه شده استوار است و با توجه به 

 شركتيه و تصورات كاركنان نسبت بسرعت اجراي آن يکي از روشهاي مناسب در جمع آوري اطالعات در رابطة با حوزه هاي مدل 

 كه در آن كار مي كنند مي باشد.

 

 یروش کارگاه-2

كارگاه  کيدر  كرده و يمدل را جمع آور يها اريبا مع تعاونيانطباق  زانياطالعات مربوط به م ديبا يتيريمد ميت ياعضا روش، نيدرا

به  رانياست كه مد نيآن ا ياياز مزا يکيو دارد  تعاوني رانيبه صرف زمان توسط مد ازين روش ، نيارائه كنند.استفاده از ا گريکديبه 

 رسند.  يم تعاونيقابل بهبود  يوحدت نظر در مورد نقاط قوت و نواح

 

 روش پرفرما-0

آن  يشود كه در باال ياستفاده م اريمع ريز کي يابيارز يشود هرفرم برا يم هيفرم ته يتعداد ، تعاوني يابيارز يروش برا نيدر ا

 يو مشاهده شده اند ، آورده م يابيارز تعاونيدر  نهيزم نيكه درا يينام بخش ها و قسمت ها رآنيودر ز مربوطه ارياز مع يفيتوص

كردن  قيو دق ليتکم يبرا شود. يم ميارائه شواهد مربوطه تقس و تعاونيبهبود  يها نهيان نقاط قوت و زميب يصفحه برا هيشود. بق

 از محل استفاده كرد. دياز مصاحبه و بازدتوان  يباشد م ازيروش ، هرجا ن نيدر ا يابيارز

 

 زهیجا یساز هیشب-6

مدارک الزم  ليو تکم هيته يعنياز ابتدا  تيفيك يياروپا زهياخذ جا ندياست كه درآن فرآ يابيروش خودارز نيتر قيدق روش نيا

،  تعاوني يابيارز جيو اعالم نتا ييرش نهاگزا هي، ته يابيارز يعني، تا انتها  زهيجا يدر بروشور اطالعات يالزمات درخواست مطابق با

 يشود اعضا يابيارز تعاونيواحد  کيشود . اگر قرار باشد فقط  ياجرا م تعاونيو مستقل ، در  دهيآموزش د ابانياز ارز ميت کيتوسط 

روش  نيبخواهد از ا نيتعاوكه كل  يدر صورت يازآن باشند ، ول يگريشعبه د اي تعاونياز  يگريتوانند از واحد د يم يابيارز ميت

 استفاده كرد. يخارج ابيارز يعداداستفاده كند بهتر است از ت
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 دگزارش بازخور

بازخورد  تفصيلي براي هريک از معيارهاي  ، اي از روش انجام ارزيابياي يک يا دو صفحهخالصه ،شرحي خالصه از فرآيند ارزيابي

 است. امتيازاتجدول  و نواحي قابل بهبود، نقاط قوت :فرعي، شامل

 

 عنوان دوره های آموزشی

آموزش فرآيند هاي شركت در ارزيابي جهت تحقق تعالي مديريت تعاوني از اهميت بااليي برخوردار است. در همين راستا دفتر 

 شماره و 54/17/5391 مورخ 531161  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي نامه هاي شماره -آموزش، ترويج و تحقيقات تعاوني 

 تقويم در درج براي ، فهرست دوره هاي آموزشي زير را كه از سوي خانه تعاونگران طراحي شده است  16/17/5394 مورخ 544319

  .ره هاي مذكور به ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها ابالغ نموده استدو برگزاري و ساالنه آموزشي

 ساعت 8ني به مدت آشنايي با مدل تعالي مديريت تعاو -5

 ساعت 56آموزش خود ارزيابي به مدت  -1

 ساعت 8 مدت به  آشنايي با نحوه تدوين اظهارنامه-3

 ساعت 8 مدت به  آشنايي با منطق رادار -4

 ساعت 8 مدت به  تربيت ارزياب -1

 ساعت 4اهميت ،ضرورت و نحوه انجام عارضه يابي در شركت هاي تعاوني  آموزش -6

 ساعت 8اندازه گيري شاخص هاي عمومي و اختصاصي در تعاوني ها  آموزش نحوه -7

 ساعت 51مشاوره و آموزش چگونگي اجراي برنامه هاي بهبود تعالي سازماني و ارتقاي بهره وري  - 8

 ساعت 51آموزش نحوه استقرار چرخه مديريت بهره وري در تعاوني - 9

 

 

در دوره ها و کارگاههای آموزشی که از سوی خانه تعاونگران  شرکتها و اتحادیه های تعاونی می توانند جهت حضور

 برگزار می شود با دبیرخانه تماس بگیرند.
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 مدیر تعالی تعاونی:

 تيمسئول ريخود را جدا از سا رانياز مد يکي نديرا آغاز نما يسازمان ي، سفر تعال مديريت يتعال ريخواهند در مس يكه م ييها تعاوني

اظهارنامه را بر  نيو تدو يابيخودارز ندينظارت بر فرآ ياصل تي، مسئول تعاوني يتعال ريمد. ندينما يم نييتع يرتعاليها بعنوان مد

  .عهده دارد

 : نمايد يرا ط ريز يآموزش يدوره ها ديبا يتعال ريمد

 يسازمان يآموزش مدل تعال 

 يتعال يابيآموزش خودارز 

 يسازمان يتعال ابيارز تيآموزش ترب 

 ياظهارنامه تعال نيآموزش تدو 

 : است ريها شامل موارد ز يابياظهارنامه و ارز ني، تدو يابيخودارز نديفرآ يجهت اجرا يتعال ريمد فيوظا نيمهمتر

  جايزه تعالي مديريت تعاوني رخانهيدبخانه تعاونگران به عنوان ارتباط با . 

 با توجه به معيارهاي مدل   يابياظهارنامه و ارز ني، تدو يابيخودارز نديفرآ يها تهياعضاء كم يو سازمانده يزيبرنامه ر

 تعالي

 ها يابياظهارنامه و ارز ني، تدو يابيخودارز نديمشخص شده جهت فرآ يها تهيارتباط الزم با اعضاء كم يبرقرار . 

 آموزش ها ،  يجلسات مرتبط با مدل تعال يجهت برگزار يالزم و اطالع رسان يها يانجام هماهنگ (…  .) 

 تهيكم ياعضا يآگاه شيبه اعضاء و كاركنان جهت افزا يو اطالع رسان تعاوني يمرتبط با تعال يضوعات آموزشمو هيته 

 . ها و كاركنان

 آنگزارشات از  افتيو در تعاوني يتعال تهيكم يها تينظارت مستمر بر فعال . 

 تعاونيارشد  تيريو ارائه  گزارش به مد يتعال تهيارائه شده از طرف كم يگزارش ها يثبت و جمع بند . 

 و ثبت صورتجلسات يابيحضور در جلسات خودارز . 

 تعاوني يتعال يابيارز يبرنامه ها هيته. 

 شد تعاونيار تيريو ارائه گزارش به مد تهيواگذار شده به اعضاء كم يتهايفعال ياجرا يريگيپ . 

 ها تهيكم ريمحوله از سا فيوظا ياجرا يريگيپ  . 

 الزم يو انجام نظارت ها يهارنامه تعالاظ نيجهت تدو يزيبرنامه ر . 

 بهبود يپروژه ها يبند تيحضور در جلسات اولو . 

 اظهار نامه نيو تدو يابيخود ارز يها مياعضاء ت دييو تأ ييشناسا . 

 مديريت تعاوني يو اظهارنامه تعال يابيخودارز يينها يگزارش ها نيتدو. 

 بهبود . يپروژه ها ياجرا يبرنامه زمانبند هيته 

 تهيه نقشه راه تعالي تعاوني. 
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  نامه اظهار نگارش راهنمای

 در خود وضعيت خصوص در تعاوني، مديريت تعالي جايزه متقاضي تعاوني كه است رسمي و مکتوب گزارشي تعالي اظهارنامه

 .ميدهد قرار ارزيابي تيمهاي و دبيرخانه اختيار در و ميکند تهيه تعالي مدل انتظارات قبال

 .دارد اهميت تعاوني از جامع تصويري ايجاد و رو پيش برنامهريزيهاي براي فرايند، كل در اظهارنامه كاربردهاي به پرداختن

 :است زير قرار به كند ايفا ميتواند اظهارنامه كه مختلفي هاي نقش و كاربردها

 دقیق ارزیابی برای گام اولین 

 اظهارنامه يک .باشد مي محل از بازديد مرحله به ورود نقطه و ازني پيش عمدتا اظهارنامه اصلي هدف كه است اين ديدگاه يک

 ارزيابي مرحله در .دهد قرار پوشش تحت را بيشتري موضوعات محل از بازديد اندازه به تواند نمي باز ، باشد جامع قدر هر

 از بازديد كار دستور ترتيب بدين و نمايند مي استفاده تعاوني ارزيابي در شان تخصص و تجربه تمامي از ارزيابان ، اظهارنامه

 ارزش و دقت محل از بازديد كه باشد مي درست حدي تا امر اين .خورد مي رقم اظهارنامه از آمده بدست نتايج براساس محل

 مثبت هميشه نه معموال تغييري چنين . شود مي امتيازات تغيير موجب موارد بيشتر در و بخشيده بهبود را بازخورد گزارش

 شکل آنان هاي برداشت نخستين و داده انجام را اظهارنامه از خود اوليه ارزيابي ترتيب بدين ها ارزياب .يابد مي افزايش و بوده

 تمايل كه بررسي قابل نکات از فهرستي آنان ، ارزياب تيم توسط اظهارنامه روي بر نظر اجماع جلسه برگزاري از پس .گيرد مي

 . داشت خواهند ، دهند قرار يبررس مورد محل از بازديد در دارند

 يا و نيست واضح كامال آنها مورد در رويکرد سازي جاري نحوه و ميزان كه اي نواحي ، معموال ، بازديد در بررسي قابل نکات

 از و ودهب بنيادين بسيار متقاضي تعاوني مورد در ارزيابان نظر نقطه از كه رويکردهايي احتماال يا بوده مفقود آنها نتايج كه مواردي

 اظهارنامه ارزيابي از اطالعات اين تمامي . بود خواهد نمايند حاصل اطمينان آنها باره در خود درک و صحت از مايلند رو همين

 .نمايد مي تسهيل را تعاوني از جامع و روشن تصويري ايجاد و (Key Themes ) كليدي موضوعات درک و آمده بدست تعاوني

 .شود برقرار تعادل بايست مي ، محل از بازديد و اظهارنامه يعني ، آورند مي بدست تعاوني از نارزيابا كه تصويري دو بين

 نمود، ارائه ارزيابان به محل از بازديد طي در آنرا توان مي ، باشد افتاده قلم از اظهارنامه در مطلبي اگر كه كرد فراموش نبايستي

 .باشد اظهارنامه تحويل از بعد تاريخ به مربوط ، مزبور كار يا نکته كه است صورتي در اين البته

 ارزیابان کردن همراه و خوب ذهنی زمینه و تصور یك ایجاد امکان 

 بررسي به را بسياري زمان گردند، مي تعيين تعاوني مديريت تعالي ملي جايزه دبيرخانه سوي از تعاوني هر براي كه ارزيابي تيم

 انفرادي ارزيابي صرف را ساعت 11از  بيش مزبور تيم اعضاي از يک هر ابتدا در .ددا خواهند اختصاص تعاوني آن اظهارنامه

 به يافتن دست به را روز دو مجموعا سپس .نمود خواهند آن حاشيه در نکاتي ثبت و مهم هاي بخش گذاري عالمت ، اظهارنامه

 ، ارزيابي پايان در . دهند مي اختصاص محل از بازديد در بررسي قابل موارد كردن مشخص و(Consesus) ارزيابان نظر اجماع

 براحساس ترديد بي ، اظهارنامه تنظيم در دقت و بودن مناسب .نمايند مي حاصل آشنايي تعاوني با ، تعاوني خود خوبي به آنها

 كنند مي تالش . دكنن مي باز را اظهارنامه كه لحظه همان از ارزيابان . گذارد خواهد بسزايي تاثير تعاوني كل به نسبت ارزيابان
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 را شانس اين بار يک تنها تعاوني هر كه دانيم مي خوبي به همگي و نمايند ايجاد خود در تعاوني به نسبت را خاصي بينش تا

 شده ارائه بخوبي ، رسيده بنظر واضح و روشن كامال بايد اظهارنامه لذا . نمايد ايجاد ارزيابان در را مناسب تاثير نخستين كه دارد

 و عناوين از استفاده ، واضح چيدماني بکارگيري با كه است اين تعاوني كار از بخشي .باشد پيچيدگي از عاري و بوده عجام ،

 جاي را خود ، باصطالح بايد تعاوني مسئولين ، منظور اين براي .نمايد تسهيل را ارزيابان وظيفه امکان حد تا مناسب، ارجاعات

 .كنند نگاه مسئله به آنها منظر از و بگذارند ارزيابان

 محل از بازدید در بررسی مورد موارد و برجسته نکات دریافتن برای ای پایه 

 مزبور مدرک در آنها جاي كه مطالبي البته و ، كند مي بيان خود اظهارنامه در كه مطالبي طريق از تعاوني كه است اين واقعيت

 كرده مشخص را خود كليدي موضوعات بايد تعاوني اين بنابر . نمايد مي تعيين آنها براي را ارزيابي تيم كار دستور ، است خالي

 نکات كه است مايل قطعا ارزيابي تيم . نمايد مرتبط موضوعات آن به را خود نتايج و رويکردها ، دارد امکان عمال كه جايي تا و

 نکاتي مورد در گيري تصميم حين در ونيتعا مسئولين ترتيب اين به .نمايد گذاري صحه استقرار و عملکرد لحاظ از را كليدي

 .نمايد مي تنظيم قبل از را محل از بازديد در بررسي مورد نکات عمال شود، حذف اظهارنامه از بايد كه

 متقاضی تعاونی خودارزیابی از بخشی  

 آنها .شد خواهند غافلگير ، بنامطلو و مطلوب مسائلي به بردن پي با بارها و بارها اظهارنامه تهيه فرآيند طي در تعاوني مسئولين

 در اي مالحظه قابل رواج عمال شود مي گرفته بکار تعاوني در وسيعي بطور كردند مي فکر كه رويکردهايي كه شوند مي متوجه

 رواج تعاوني مختلف هاي بخش در اند پنداشته مي آنان كه آنچه از بيش ، معمول غير رويکردهاي ، برعکس و اند نداشته تعاوني

 انتهاي تا امر اين و گردد ثبت اظهارنامه تهيه حين در بهبود قابل هاي زمينه و قوت نقاط و مطالب اينگونه است بهتر .اند تهياف

 .نيافتد تاخير به اظهارنامه رسمي ارزيابي

 تعاونی تجارب بهترین از اطالعاتی منبع عنوان به  

 قالب در كه نتايجي نيز و رويکردها از بانکي بعنوان توانند مي آنها ، بوده  EFQMتعالي  مدل بر مبتني ها اظهارنامه كه آنجا از

 از خوب تجارب شناسايي ترتيب بدين .گردند تلقي ، است شده انجام اساس برهمين نيز آنها ارزيابي كه ، مشخص چارچوبي

 .گردد مي ذيرپ امکان الزم هاي كنترل اعمال و متقاضيان توافق با و ، شده تسهيل نسبتا بانک اين طريق

 

 تندیس درخواست برای اظهارنامه -1

 مدل معيارهاي از يک هر قبال در تعاوني وضعيت بيانگر كه اظهارنامهاي تا است الزم تنديسها كسب فرآيند در شركت براي

 در را ذيل بخش 1بايد  اظهارنامه .است رو يک A4 صفحه 022 حداكثر اظهارنامه اين .شود ارائه و شده تدوين ميباشد، تعالي

 :باشد برداشته

 تنديس درخواست شده تکميل فرم تصوير-5
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 دارد، را تعاوني رسمي مقام باالترين امضاي كه تنديسها براي درخواست فرم از تصويري اظهارنامه صفحه اولين در تا است الزم

 توسط الزم تعهدات و است شده يترعا الزامات و عمومي مقررات و نيازمنديها تمامي كه ميکند مشخص امضاء اين .گيرد قرار

 .آمد خواهد در اجرا به تعاوني

 مطالب فهرست -1

 تعاوني مشخصات و كليات -3

 :ذيلباشد موارد شامل ميتواند مثال براي و بوده آن كار و كسب مدل و سازمان وضعيت از مقدمهاي شامل كليات

 تاريخچه  

 سازماني نمودار  

 اصلي محصوالت و خدمات  

 اصلي دافاه و ارزشها  

 اصلي كنندگان تأمين و مشتريان  

 آن شبيه يا كيفي ابتکارهاي  

 تجاري همکاريهاي چگونگي  

 اوليه مواد و تکنولوژي  

 كار و كسب محيط عمومي شرايط 

 قانوني محيطي شرايط 

  

 تعاوني عملکرد و فعاليتها بيان و مدل معيارهاي اجزاء از يک هر از توضيحي -4

 )صفحه يک در( تخصصي و خاص هاي واژه تعريف -1

 :باشد ذیل شرح به باید نامه اظهار ظاهری مشخصات

 اندازه حاشیه ها  اندازه و نوع فونت

 cm صفحه راست سمت Nazanin شده تحریر متن فونت نوع

 cm صفحه چپ سمت 10 اصلی متن فونت اندازه

 cm صفحه باالی از 16 اصلی عناوین فونت اندازه

  cm صفحه پایین از  16 فرعی عناوین فونت ازهاند
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 :تعالی برای تقدیرنامه درخواست برای اظهارنامه

 و دارد تنديسها كسب فرآيند اظهارنامه با مشابه و مشخص ساختاري و قالب نيز تقديرنامه دريافت متقاضيان براي اظهارنامه

 حداكثر داراي اظهارنامه اين .است شده تعيين تنديس سطح رنامهاظها براي كه است فوق جدول با مطابق آن ظاهري مشخصات

  :باشد داشته را ذيل ساختار بايد كه است رو يک  A4 صفحه  15

 تقديرنامه درخواست شده تکميل فرم تصوير-5

 امضا اين .رگيردقرا است، شده امضا تعاوني مقام عاليترين توسط كه تقاضا فرم از تصويري اظهارنامه اول صفحه در تا است الزم

 در اجرا به تعاوني توسط الزم تعهدات و است شده رعايت الزامات تمامي و صحيح شده ارائه اطالعات تمامي كه ميدهد نشان

 .آمد خواهد

 صفحه 1 در سازماني اصلي اطالعات و مطالب فهرست -1

 رقابتي، محيط استراتژيک، چالشهاي تي،عمليا محيط و سازمان فضاي استراتژيک، اهداف بخش اين :كليدي اطالعات بخش -3

 .)صفحه 1 حداكثر در( ميکند ارائه را مديريتي نظامهاي و ذينفعان با ارتباطات

 در را، استراتژيک اهداف به دستيابي منظور به تعاوني توسط شده اتخاذ كليدي رويکردهاي بخش اين :توانمندسازها بخش-4

 .)فحهص 51 حداكثر در( ميکند ارائه جدول، قالب

 در را آنها موثر پيشرفت و نتايج ارتقاي نحوه و دارد تعاوني توسط آمده بدست نتايج به كلي نگاهي بخش اين :نتايج بخش-1

 .)صفحه 51 حداكثر در( ميدهد نشان نمودار، قالب در استراتژيکشان، هدفهاي راستاي

 فحهص 3 در ارزيابي خود گزارش و اجرا حال در بهبود پروژه يک تشريح -6

 صفحه 5 در اظهارنامه در شده گرفته بکار مطالب خاص واژههاي تعريف -7

 :گواهینامه درخواست برای اظهارنامه

 مطالب حاوي كه را گزارشي مربوطه، فرمهاي تکميل و نام ثبت با همزمان فوق، شرايط داشتن صورت در گواهينامه متقاضيان

 :كنند مي ارائه است زير

 ميپردازد تعالي مدل با آشنايي كسب و آموزشي برنامههاي تعاوني، معرفي به گزارش نخست صفحه دو. 

 شامل و است گذاشته اجرا به ارزيابي خود عنوان به آنچه و مدل استقرار براي اصلي برنامهريزيهاي صفحه، دو حداكثر 

 .ميکند تشريح را ميشود، پوشش تحت حوزه و روش زماني، برنامه

 ميکند ارائه است ارزيابي خود نتيجه كه را بهبود نامههايبر ليست صفحه دو در حداكثر. 

 اساس بر و است اجرا حال در تعاوني در كه بهبود هاي برنامه از عمده پروژه سه گزارش ارائه به صفحه نه در حداكثر 

 .دميپرداز است، شده تنظيم  )اصالح و ارزيابي سازي، جاري رويکرد، نتايج،( ارزيابي منطق چهارگانه عناصر
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 .شود ارائه دبيرخانه به نسخه 3 در و تنظيم صفحه 51 حداكثر در جمعاً گزارش اين

 اظهارنامه ارائه چگونگی

 فايل حاوي CD يک همراه به و تهيه را است شده مجلد فنري صورت به كه اظهارنامه نسخه 3 بايد متقاضي هاي تعاوني تمامي

  كنند. ارسال بيرخانهدبه  Word ,  Pdf در قالب گزارش تايپ كامپيوتري
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 و تعهدنامه درخواست ثبت نام در جایزهفرم 

 

 شود.این بخش توسط مدیرعامل تعاونی تایید و امضا می

 

 مدیرعامل شرکت تعاونی     اینجانب                    

 ام.  مطالعه کردهرا بطور کامل  "شرایط ثبت نام مشارکت در فرایند جایزه تعالی مدیریت تعاونی "

ها، ارزیابی اولیه، بازدید از که شامل ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیاب یتعاون تیریمد یتعالاز فرآیند ارزیابی جایزه 

 علمی و داوری و اعالم نتیجههای  های تیم ارزیابی در کمیتهسازی یافتهمحل، اجماع پس از بازدید، بررسی و نهایی

 باشد، اطالع کامل دارم. می مراحل قبل توسط دبیر خانه مینهایی پس از طی تما

دانم که نتایجی که در هر مرحله قبل از نهایی شدن و اعالم رسمی دبیرخانه جایزه ممکن است به همچنین می

 یتعاون تیریمد یتعالصورت غیررسمی انتشار یابد غیرقابل اتکا است. لذا با اطالع کامل از این فرآیند در جایزه 

 پذیرم.شود میام و نتیجة نهایی را که توسط نامه رسمی اعالم میشرکت کرده

 و در سطح یتعاون تیریمد یتعالبر این اساس خواهشمند است نسبت به ثبت نام این شرکت در جایزه 

ها      سیتند یتعال یبرا رنامهیتقد یتعهد به تعال یگواه 

 اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

زمان عالقمند است تا در صورتی که امتیاز الزم برای سطح مورد تقاضا را کسب نکرد، در فرآیند همچنین این سا

 .نشودشرکت داده شودشرکت داده سطح پایین تر

 

 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:      تاریخ :                        

 



 
 تعاونی مدیریت تعالی ملی جایزه

 
 

53 

 

 

 

 ای تعاونیمشخصات شناسنامه

 

1 

 :ی دقت فرمایید چون دقیقا بر این اساس در گواهی ها و لوح ها درج خواهد شد(تعاونی )در درج نام تعاوننام 

  نام فارسی تعاونی: 

  نام انگلیسی تعاونی:    

 شناسه ملّی: شماره ثبت :                                                  

 کد پستی: کد اقتصادی:       

 سطح مورد تقاضا:

 تندیس هاتقدیرنامه برای تعالیگواهی تعهد به تعالی 

 بخش مورد تقاضا با توجه به موضوع فعالیت تعاونی :

     تولیدی     توزیعی خدماتی 

 گروه تعاونی :

   (     نفر 177تعاونی های خیلی بزرگ )دارای تعداد کارکنان بیشتر از 

  (     نفر 177وکمتر از  نفر 117 بزرگ )دارای تعداد کارکنان بیشتر از یها یتعاون 

 نفر(  117و تا  17متوسط )دارای تعداد کارکنان بیشتر  یها یتعاون 

 نفر( 17کوچك )دارای تعداد کارکنان حداکثر  یها یتعاون 

 .................  نفر :تعاونی در زمان درخواست  نیروی انسانیکل تعداد 

2 

 نوع تعاونی:

    سهامی عام  عارفمت       
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 خیر بلی           عضو بورس اوراق بهادار: 0

 برداری :سال بهره 6

1 

 شهر : شهرستان : استان : آدرس دفتر مرکزی

 نشانی کامل :

 

 

 نمابر  تلفن ) با ذکر کد محل( :

6 

 آدرس کارخانه

 شهر: شهرستان: استان:

 نشانی کامل:

 

 

 :نمابر تلفن)باذکر کد محل(:

Web site: 

e-mail: 

0 

 مشخصات مدیر تعالی

 نام و نام خانوادگی:

 کد ملی:

 تحصیالت:

 تلفن تماس )باذکر کد محل(:
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 تلفن همراه:

 نمابر:

e-mail: 

2 

 مشخصات عالی ترین مقام اجرایی تعاونی)مدیر عامل(

 نام و نام خانوادگی:

 تلفن تماس)باذکر کد محل(:

 نمابر:

e-mail: 

 رخی   □  یبل  □ تعاونی عضو خانه تعاونگران است؟آیا  3

 رخی   □  یبل  □ نموده است؟  افتیدر یتعاون تیریمد یتعال زهیجا یتعاونتا کنون  ایآ 

 : ............ زهیجا افتدری سال □ یتعال ینامه برا رتقدی □ یتعهد به تعال گواهی □ سی: تندیافتیدر زهیجا

 

 تذکر:

باط مستمر دبیرخانه جایزه تعالی مدیریت تعاونی  با آن تعاونی محترم خواهشمند است باتوجه به لزوم ارت-

 هرگونه تغییر در اطالعات مندرج در این فرم را از طریق مکاتبه رسمی به دبیرخانه جایزه اطالع دهید.

یوست خطوط تولید را به پ همچنین خواهشمند است عکس لوگوی فارسی شرکت، عکس از محیط های کاری و-

 ایمیل فرمایید.این فرم 
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