
معرفی خدمات ارزیابی

www.hseawards.org



1

سیر تکامل

 ما با توجه به آخرین تحوالت و تغییرات جهانى، ورود ابر روندها                       در قالب ارکان توسعه پایدار که غالبا موضوعات آن در حوزه سالمت،
 رفاه، ایمنى و محیط زیست و موضوعات مطرح در کسب و کارهاى موفق است، ضمن برگزارى جلسات متعدد با خبرگان و نخبگان،  این مدل در سال
 2020 مورد بازنگرى قرار گرفت تا چارچوبى را در اختیار سازمان ها قرار دهد تا بتوانند از آن براى ایجاد تغییرات و مواجهه با تحوالت و موانع موجود کمک

گیرند

(Mega Trend)

.

 با گذشت پنج سال از نخستین روزهاى معرفى مدل تعالى           ، تغییر نگاه بنگاه هاى اقتصادى به موضوعات مرتبط با سالمت، ایمنى و محیط زیست و
 بعضاً الزم االجرا شدن بسیارى از راهبردها و رهیافت ها در این حوزه و سرانجام با الهام گیرى از  مدل هاى تعالى روز در سال 2020، بر آن شدیم که ما

نیز گامى در جهت اعتالى مفاهیم و رویکردهاى جارى          و موضوعات مرتبط در سازمان ها و نهادهاى ایرانى برداریم

HSE

HSE.

 اولین ویرایش مدل تعالى کیفیت توسط گروهى متشکل از کارشناسان بخش هاى گوناگون و مشارکت موسسات دانشگاهى در سال 1992 منتشر شد که
 چارچوبى براى ارزیابى جایزه کیفیت اروپا فراهم مى نمود. هزاران سازمان در ابعاد و اندازه هاى مختلف در صنایع و بخش هاى متفاوت از این مدل جهت

.ایجاد تغییرات سازمانى و ارتقاى عملکرد خود کمک گرفته اند

 پیشینه مدل هاى تعالى به جایزه اى باز مى گردد که موسسه            در سال 1951، به پاس خدمات دکتر ادوارد دمینگ بنیان نهاد. سپس در سال 1983
 و در کانادا با طرح جایزه کیفیت و تعالى کانادا نخستین گام ها براى ایجاد دیدى جامع به مباحث کیفیت و مدل هاى مرتبط برداشته شد. در ادامه، در
 سال 1987 مدل کسب و کار کیفیت مالکوم بالدریج در امریکا معرفى شد. به دنبال مدل بالدریج، در سال 1991مدل جایزه کیفیت اروپا توسط بنیاد

مدیریت کیفیت اروپا                ارائه گردید

JUSE

(EFQM).

JUSE جایزه موسسه

1951
1983

1987 2016

2018

2020

HSEالگوى دوار تعالى
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HSEچرا تعالى         ...؟

 تعالى در لغت به معناى برترى، بلندى، پیشرفت است. تعالى سازمانى، نوعى ساختار مدیریتى است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسى و توجه به
 معیارهاى اصلى مدیریت، به صورت فراگیر فرآیند هاى ایمنى، سالمت شغلى، محیط زیست، انرژى و پدافند غیرعامل را به صورت یکپارچه تبیین و
 همچنین نحوه تعامالت این فرآیندها را با دیگر فرآیندهاى سازمان تعیین مى نماید. پیاده سازى  و ارزیابى مدل هاى تعالى مى تواند چارچوب

.مناسبى براى مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیاى رقابت فراهم کند

 ارزیابى ساختار هاى تعالى مى تواند عملکرد سازمان ها را اندازه گیرى و ارزشیابى نماید و سازمان ها را قادر مى سازد تا با مقایسه وضعیت موجود 
 و مطلوب خود، نقاط قوت و فرصت هاى بهبود خود را شناسایى کنند؛ و با بررسى علل ریشه اى، نتایج مورد انتظار و راهکارهاى بهبود را یافته و آنها

.را اجرا نمایند

 امروزه ساختار ها و ابزارها مدیریتى بیشمارى نظیر الگوهاى                       ، سیستم هاى مدیریتى                  ،                  و...  وجود دارد.
 مدل تعالى         با ارائه دیدى جامع و کلى نگر به شناسایى نقاط قوت، فرصت هاى بهبود و سنجش عمق عملکرد سیستم هاى مدیریتى در سازمان
 کمک شایانى مى نماید. الگوى تعالى          یک ساختار فراگیر و جامع براى بهبود برترى، پیشرفت و توسعه پایدار کسب و کار سازمان با تمرکز بر
 انجام تحلیل هاى استراتژیک             با هدف تعیین نقشه راه شفاف براى رشد و ارتقا و تعامل با ذینفعان کلیدى، کاهش ریسک هاى استراتژیک در
 حوزه           موثر و مرتبط با کسب و کار، کاهش هزینه ها و خسارات مالى و اعتبارى و انسانى، ارتقاى تصویر سازمان در جامعه، تعهد به اجراى
 نقش موثر در مسئولیت هاى اجتماعى، ایجاد ارزش هاى پایدار براى ذینفعان کلیدى، تعیین جایگاه در مقایسه با روندها و سازمان هاى جهانى برتر

نیز به شمار مى آید

HSE

HSE-MSISO14001ISO45001

HSE

HSE

HSE

.



تشریح مدل
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رونــدهامنــاسبهمســـو
اهداف

اجرا شده

نــاسب
م

 فرهنگ سازمانی و
HSEرهبــری در

 امتیاز 100

      مبنای وجودی، چشم انداز
HSE و    اســتراتژی

 امتیاز 100

 عملکرد استراتژیک و
HSEعملیــاتی
 امتیاز 250

 برداشــت هــای
HSEذینفعــان در

 امتیاز 150

 مشارکت و تعامل
نزدیک با ذینفعان در

HSE
 امتیاز 50

 پیشبرد عملکرد و
HSE تحــول در

 امتیاز300

خلــق ارزش
HSEپایــدار

 امتیاز 50

جهت گیری

نتـــایج اجـــرا
HSEنشان تعالی

جاری ســازی    رویکرد
ح    

 و اصال
بی

زیا
ار

عملــکرد    مربوط و قابل استفاده بودن

ارزیابی و اصالح    جاری ســازی    رویکرد

 بخش نتایج

 بخش اجرا

 بخش جهت گیرى

.محور اجرا داراى 3 معیار در بخش دوم مدل بوده که تمرکز اصلى آن بر چگونگى پیاده سازى و جهت گیرى هاى تعیین شده در سازمان است

 این محور داراى 2 معیار است که مسیر پیش روى سازمان را جهت بدل شدن به یک رهبر در اکوسیستم خود هموار مى کند تا سازمان موقعیت
.مناسبى براى اجراى برنامه هاى آتى خود بیابد

 محور نتایج داراى 2 معیار در بخش سوم مدل بوده و بر دستاوردهاى سازمان در راستاى فلسفه وجودى، چشم انداز و استراتژى          ، در بخش
هاى جهت گیرى و اجرا و نیز پیش بینى آینده، تمرکز دارد

HSE

.

 مدل تعالى         با الهام از مدل تعالى کیفیت اروپا از 7 معیار تشکیل شده است. این معیارها هسته و ساختار اصلى مدل هستند و مبناى ارزیابى
عملکرد و تعالى قرار مى گیرند

HSE

.

 سازمان ها براى رسیدن به چشم انداز و اهداف عالى         الزم است بر اساس عینیت و واقعیت و بر طبق یک نقشه راه، نقش ها و چگونگى اجرا را
در عمل تعیین کرده و معیارهایى را مشخص نمایند که موجب تحقق اهداف شود. این معیارها به سه بخش زیر تقسیم مى شوند

HSE

:
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معیارها و زیر معیارهاى ارزیابى

HSEخلق ارزش پایدار در 

 تعریف و ایجاد ارزش کلى
HSEارائه ارزش

HSEدر میان گذاشتن و توصیه ارزش

HSEطراحى ارزش و چگونگى خلق آن در

HSEفرهنگ سازمانى و رهبرى در 

HSEهدایت فرهنگ سازمانى و پرورش ارزش هاى
HSEایجاد شرایط براى تحقق تغییر در

HSEتوانمندسازى خالقیت و نوآورى در

HSE
ایجاد اتحاد و مشارکت و تعهد در فلسفه وجودى

 چشم انداز و استراتژى 
،

HSEفلسفه وجودى، چشم انداز و استراتژى
HSEتعریف فلسفه وجودى و چشم انداز
HSEشناسایى و درك نیازهاى ذینفعان

HSE درك اکوسیستم، قابلیت ها و مهمترین چالش هاى
HSEتوسعه استراتژى

 طراحى و استقرار سیستم مدیریت عملکرد و
حاکمیت سازمانى

HSEمشارکت و تعامل نزدیک با ذینفعان در 
 ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان

جذب، مشارکت، توسعه و نگهداشت کارکنان
جلب و پایدار نگهداشتن حمایت مداوم ذینفعان

ایجاد روابط و حصول اطمینان از پشتیبانى شرکاء
HSEمشارکت در توسعه رفاه و سعادت جامعه از منظر

HSEعملکرد استراتژیک و عملیاتى  

HSEHSE دستیابى به تحقق فلسفه وجودى         و خلق ارزش پایدار
HSEعملکرد مالى از منظر

HSE   برآوردن انتظارات        ذینفعان کلیدى
HSEدستیابى به اهداف استراتژیک

HSEدستیابى به پیشبرد عملکرد
HSEدستیابى به پیشبرد تحول

HSEشاخص هاى پیش بینى کننده        براى آینده

HSE برداشت ذینفعان در

نتایج برداشتى مشتریان
نتایج برداشتى کارکنان

نتایج برداشتى ذینفعان کسب و کار و حاکمیتى
نتایج برداشتى جامعه

نتایج برداشتى شرکاء و تامین کنندگان

HSEپیشبرد عملکرد و تحول در 
پیشبرد عملکرد و مدیریت ریسک

اجراى پروتکل هاى سالمت، ایمنى و آتش نشانى

مدیریت منابع و دارایى ها

اجراى پروتکل هاى محیط زیست و شرایط بحران
HSEمتحول کردن سازمان از منظر

HSE پیشبرد نوآورى و بهره گیرى از فناورى
HSEاستفاده از داده، اطالعات و دانش



HSEمزایاى حاصل از استقرار مدل تعالى        در سازمان
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HSEHSEانتقال دانش          و تجربیات موفق

HSEتعیین نقشه راه           و اولویت بندى پروژه هاى بهبود

HSEتحلیل ریشه اى و دقیق علل عدم موفقیت در           و بروز رویداد

ارتقاء سطح شاخص هاى محیط عملکردى

تمرکز بر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار

توسعه فرهنگ و ارتقاى سطح ارزش ها و باورهاى سازمانى

ارزیابى عملکرد در سازمان و ایجاد فضاى رقابت بین سازمان هاى سرآمد

HSEتعیین و تحقق چشم انداز و استراتژى

قابلیت یکپارچه سازى و انطباق پذیرى با دیگر فرآیند هاى کسب و کار سازمان

ایجاد وسعت دید و تبیین نقشه راه بلند مدت

HSE   ایجاد نگاه همه جانبه و ارتقاى درك و باور         در سطح جامعه پیرامونى سازمان ها

HSE
با در نظر گرفتن ایجاد ساختارى یکپارچه  بر فرایندهاى اصلى سازمان و   تمرکز 
تعامل فرآیند ها و نقش و اثر هر فرآیند و فعالیت بر عملکرد و نتایج           سازمان

ZERO Accidentدستیابى به
HSEتوانایى مقابله با چالش هاى جهانى در حوزه

HSEتسهیل ارتباطات جهانى در راستاى کسب و کار بواسطه شکوفایى

 پرسش شایع دیگر، دلیل اجراى مدل تعالى          براى سازمان هایى است که موفق به دریافت گواهینامه هاى                    و                   شده اند.
         باید توجه داشت که همانگونه که تعالى سازمان در حوزه کسب و کار کیفیت و عمق استقرار                 را محک مى زند، به همان ترتیب تعالى

عمق استقرار استانداردهاى                    و                    را سنجیده و اندازه گیرى مى کند

HSE
HSE

ISO 14001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 45001
ISO 9001

.

 اجراى این طرح سبب شناخت بهتر وضع موجود به صورت کمى، نقاط قوت و قابل بهبود در عملکرد         شرکت ها است که با انجام اقدامات
بهبود، منجر به موارد زیر خواهد شد

HSE
:

 شاید یکى از مهمترین پرسش هاى مطرح شده در ذهن خوانندگان این راهنما، درك چرایى تفکیک تعالى          از تعالى سازمانى باشد. مدل تعالى بر
 اساس الگوى بروز نسخه سال2020 طراحى شده و در زمره جوایز بخشى قرار مى گیرد. بر همین اساس است که طراحى جوایز بخشى کمک شایانى به

تعالى سازمانى مى کند؛ چرا که موضوعاتى که در تعالى            مورد تمرکز قرار گرفته است، عمدتاً در تعالى سازمانى مغفول مى ماند

HSE

HSE.
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ایجاد همفکرى در سازمان، به ویژه در سطح مدیران
ارتقاى نگرش تیمى جهت ارتقاى توانمندى ها

شناسایى نقاط قوت سازمان و حوزه هاى نیازمند بهبود
شناسایى و اشاعه تجربیات مفید در سازمان

تعیین توانمندى هاى موجود در سازمان و نتایج به دست آمده

آموزش مفاهیم اصلى سرآمدى و چگونگى ارتباط این مفاهیم با مسئولیت کارکنان

ارزیابى هماهنگ و منسجم سازمان در سطح خرد وکالن

هماهنگ و یکپارچه سازى اقدامات خودجوش براى بهبود عملیات روزمره

 ایجاد یک رهیافت کامل، ساختار یافته و مبتنى بر واقعیات سازمانى براى شناخت
دقیق سازمان و نیز ارزیابى و اندازه گیرى دوره اى و منظم روندهاى پیشرفت

تسهیل مقایسه سازمان با دیگر سازمان ها (با زمینه هاى مشابه یا متفاوت فعالیت
)با استفاده از مجموعه اى از معیارهاى فراگیر 

ایجاد یک زبان مشترك و چارچوب مفهومى براى سبک مدیریت و اجراى برنامه هاى بهبود

بهبود در توسعه اهداف و برنامه هاى کالن کسب وکار

 شکل دادن به سیستم پاداش دهى در داخل سازمان و ایجاد فرصت هاى مناسب براى
قدردانى از بهبودهاى سازمانى و نتایج برجسته عملکردى

HSEمزایاى حاصل از ارزیابى و دریافت جایزه تعالى



سطوح ارزیابى
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HSEدر سطوح نشان تعالى        ، سازمان ها  از منظر دستیابى به درجات توفیق و استانداردهاى الزم در دامنه کاربرد خود از یکدیگر متمایز 
:HSEشده و میزان موفقیت آن ها در نیل به معیارهاى تعیین شده متجلى مى شود. سطوح نشان تعالى        به شرح زیر تعریف مى شود

 پس از برگزارى جلسات کمیته داورى براى کلیه سازمان هاى متقاضى، با توجه به میزان امتیاز کسب شده، نسبت به صدور گواهینامه
 اقدام مى شود. بر اساس این امتیازات، فهرست سازمان ها جهت دریافت تقدیرنامه و یا گواهینامه در طى مراسم سالیانه جشنواره نشان

تعالى        ، تهیه مى شود. سازمان هایى که موفق به کسب حداکثر امتیاز شوند، عالوه بر اخذ گواهینامه مفتخر به دریافت تندیس
تعالى        نیز مى شوند 

HSE
HSE.

 همچنین در این رویداد که توسط دبیرخانه نشان تعالى          برگزار مى شود، سازمان هایى که  هر ساله بهترین سطح رشد امتیاز نسبت
 به سال قبل را داشته  باشند، معرفى و نشان "بهترین سطح رشد" را دریافت خواهند کرد و سازمان هایى که کمترین میزان انحراف بین

 امتیاز خود ارزیابى و امتیاز کسب شده در ارزیابى را داشته باشند، به عنوان "بهترین تیم خودارزیاب" معرفى خواهند شد

HSE

.

HSE Excellence Award

HSE Recogni�on
Level 1
Level 2

Level 1
Level 2

Level 1
Level 2

HSE Sustainability

HSE Commitment

HSE Acknowledgement



ارزیابى سوابق  تعالىبرخى  و  HSEعملکرد 
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شرکت پایاسامان پارس شرکت نصب نیرو شرکت راه و ساختمان
پرلیت 

شرکت ساختمانىشرکت عمران آذرستان
سکاف 

شرکت ملى ساختمان

شهردارى تهران

شرکت پتروشیمى
زاگرس 

شرکت مهندسى و
توسعه گاز ایران 

شرکت مجتمعشرکت انتقال گاز ایران
گاز پارس جنوبى 

شرکت پاالیش گاز
فجر جم 

شرکت ملى گاز ایران

شرکت ترام چاپ شرکت توسعه آهن و
فوالد گل گهر 

شرکت محصوالت
غذایى برتر 

 شرکت هوشمندسازهشرکت لوازم خانگى کن
آروین آرا

شهرك صنعتى کاوه
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