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عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی نشسته - داده شده توضیح وظایف مؤسسه با توجه به موارد نمایش دقیقه 10 رضوی کیفیت موسسه با آشنایی تربیت ارزیاب

 
 بر زندگی کیفیت ارتقای رضوی کیفیت مؤسسه تأسیس شد. هدف 1397محمدی در اردیبهشت ماه موسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی براساس معیارهای اسالم ناب 

 نشانی طیب کند؛می پیگیری کیفیت نشان برترین عنوانبه طیب نشان سازیتجاری و بندیرتبه و کیفیت ارزیابی الگوهای طراحی طریق از را هدف این مؤسسه. باشدمی اسالمی معیارهای اساس
 همکاری شبکه تحقیقاتی، همکاری شبکه هایقالب در اجرایی و علمی متعدد و منسجم هایشبکه توسط موسسه هایفعالیت. شودمی اعطا شرایط واجد و متقاضی خدمات و کاالها به که است

 .شودمی پیگیری کارگزاری همکاری شبکه و تبلیغاتی

 
 : از عبارتندرضوی  کیفیت موسسه اصلی وظایف
 طیب نشان اعطای و طراحی -1

 هاسازمان و خدمات محصوالت، کیفیت بندیرتبه و ارزیابی به معطوف و شده طراحی اسالمی معارف مبنای بر و کاربردی استانداردهای و علمی اصول از استفاده با که است نشانی طیب، نشان
 اسالمیِ زندگی سبک الگوهای دهندهترویج را طیب نشان توانمی یرو این از. دارند باالیی اثرگذاری زندگی سبک روی بر که است هاییحوزه روی بر نشان این اصلی گستره و محوریت. است

 .نمود قلمداد محور کیفیت
 طیب و رضوی هاینشان از صیانت -2

 نشأت مسئله همین از محصوالت آوازه و نامیخوش. است دیگر ایمقوله کیفیت، حفظ و مقوله، یک کیفیت بودن دارا. است آن کیفیت خدمت، یا محصول یک هایویژگی ترینمهم از یکی
 .است گرفته عهده بر را طیب نشان نیز و رضوی برند از صیانت وظیفه رضوی کیفیت مؤسسه. کرد صیانت آوازه و نام این از باید و گیردمی
 
 

 

پیکتوگرام10 دقیقهتربیت ارزیاب  توضیح وظایف مؤسسه با توجه آشنایی با موسسه کیفیت رضوی
به موارد نمایش داده شده - نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 گرافیکی پیشنهادیعالیم  شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی نشسته - داده شده توضیح وظایف مؤسسه با توجه به موارد نمایش دقیقه 10 رضوی کیفیت موسسه با آشنایی تربیت ارزیاب

 
 هاسازمان و خدمات محصوالت، بندی رتبه -3

 برکت، حلیت، اصالت،) شده استخراج دینی منابع به توجه با طیب مفهوم های شاخص منظور بدین. است شده تنظیم طیب های شاخص و معیارها اساس بر رضوی کیفیت مؤسسه بندیرتبه مدل
 موضوعات بین مقایسه امکان بندی،رتبه الگوی این از استفاده با. است گردیده تدوین هاسازمان و خدمات محصوالت، برای کیفیت سنجش هایمؤلفه ها،شاخص این اساس بر و( سالمت آراستگی،

 .گرددمی فراهم آسانی به شده بندیرتبه
 اجتماعی سازیشبکه و علمی سازی جریان -4
 تأثیرگذار و خبره اجزاء بین هدفمند و معنادار ارتباط ایجاد با جز هدف این. دستاوردهاست کیفیت افزایش و حوزه هر نخبگان کارگیریهب در مؤثر استراتژی یک یافته، بروز استعدادهای از استفاده

 را مختلف موضوعات در کیفیت ارتقاء دامنه علمی، نهضت و جریان یک ایجاد با و کرد متصل یکدیگر به را جامعه در موجود هایظرفیت باید رو این از. شودنمی محقق جامعه جایجای در
 .داد گسترش

 
 فعالیت های زمینه و موضوعات

 :نمود اشاره موارد این به توانمی هاآن جمله از. است پذیرفته صورت حوزه چندین در طیب الگوهای تدوین تاکنون زندگی، سبک کیفیت ارتقای تحقق منظور به
 « پسته زعفران، خرما، گوشت، برنج، نان،»  غذایی صنایع ی حوزه -
 « بازی انیمشین، کودک، کتاب»  فرهنگی ی حوزه -
 « گردشگری رستوران،»  خدمات ی حوزه -
 « طیب سازمان»  مدیریت ی حوزه -
 « عمومی اماکن مسکونی، منازل»  معماری حوزه -

 
 

 

پیکتوگرام10 دقیقهتربیت ارزیاب  توضیح وظایف مؤسسه با توجه آشنایی با موسسه کیفیت رضوی
به موارد نمایش داده شده - نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول، وکتور عادی نشسته –توضیح دامنه معنایی و اشاره به جدول نمایش داده شده  دقیقه20 طراحی مفهومی نشان طیب تربیت ارزیاب

 
 دامنه معنایی و معنای عام طیب:

هایی مشترک دارد. همچنین معنای این واژه با واژه خبیث، متضاد و ، عطر، خمر، شهر پیامبر، بهشت، حلی، تنزیه از نظر معنا فصل منبسطها نظیر حَسَن، خیر، لذیذ، حالل، واژه طیب با برخی واژه
های م واژه طیب الزم است شاخصتوان یک معنای عام در نظر گرفت که قادر است بر همه مصادیق ذکر شده تطبیق نماید. برای کشف معنای عابرای واژه طیب می با واژه طهارت مترادف است.

های اصلی معنای واژه طیب ارائه شده است که با تحلیل و بررسی شاخص 1اصلی مفهوم آن استخراج شود، سپس فصل مشترک آنها به عنوان معنای عام واژه طیب مورد توجه قرار گیرد. در جدول
 د.تری از معنای عام این واژه دریافت نموتوان تصویر روشنآنها می

 های اصلی معنای واژه طیب:  شاخص1جدول
 مستندات توضیح عنوان

های شاخص
 مفهومی

هر آنچه که انسان با حواس ظاهری و درونی 
کل ما خال من األذَى  -کل ما تستلذّه الحواسّ أو النفس. و برد.خود از آن لذت می

 و الخَبَث
 و هر آنچه که خالی از اذیت و زیان باشد.

 أصل واحد صحیح یدلّ على خالف الخبیث آنچه که مخالف با پلیدی و کثیفی است.هر 

أنّ األصل الواحد فی المادّة: هو ما یکون مطلوبا لیس فیه  هر آنچه که مطلوب نفس است
قذاره ظاهرا و ال باطنا، و یقابله الخبث و هو ما یکون فیه 

 قذاره ظاهرا أو باطنا و هو مستکره فی نفسه
در آن پلیدی و کثیفی ظاهری و باطنی و 

 )خباثت( وجود ندارد.

 
 

 

جدول، وکتور20 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح دامنه معنایی و اشاره به جدول نمایش طراحی مفهومی نشان طیب
داده شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 شکل، وکتور عادی نشسته  دقیقه20 طراحی مفهومی نشان طیب تربیت ارزیاب

 ها و مصادیق زیرمجموعه باشد به صورت زیر بیان نمود:عام واژه طیب یا روح معنای آن را که قابل تطبیق بر تمامی شاخصتوان معنای ، می1های مفهومی ارائه شده در جدولبا توجه به شاخص

 نی ایجاد کند.تواند رشد ظاهری و باطهر چیزی که دارای طهارت ظاهری و باطنی باشد و از پلیدی ظاهری و باطنی به دور باشد و مطابق و مالئم با طبع انسان باشد و در نتیجه ب
غذای »توان ترکیباتی نظیر سرزمین طیب، نفس طیب و از جمله تواند با هر کلمه دیگر همنشین شود مشروط به اینکه ترکیبی معنادار ایجاد نماید. بنابراین میکلمه طیب بر اساس معنای فوق، می

 را ایجاد کرد. «طیب
 های نشان طیب:ارکان و مؤلفه

ترین عنوان برای استانداردهای کیفیت محصوالت و تواند به عنوان مناسبتدهد که واژه طیب به دالیل زیر میالسالم( نشان میآن مجید، احادیث و ادعیه معصومین علیهمبررسی متون اسالمی )قر
 باشد:خدمات 
 شده است. یمعرف دیاست که در قرآن مج یزندگ تیفیسطح ک نیباالتر بهیط اتیاست؛ ح بهیط اتیشاخص و نماد ح بیواژه ط -
السالم واژه طیب در موضوعات مختلف زندگی به کار رفته است و از نظر معنایی نیز ظرفیت تبدیل شدن به عنوان کلی استانداردهای در آیات قرآن مجید و روایات معصومین علیهم -

 زندگی را داراست.

 
 

نشان طیب

حلیت

سالمت

برکتاصالت

جذابیت

شکل، وکتور20 دقیقهتربیت ارزیاب عادی نشستهطراحی مفهومی نشان طیب



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی استادشیوه اجرای  بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی عادی نشسته –اشاره و توضیح موارد نمایش داده شده   دقیقه20 طراحی مفهومی نشان طیب تربیت ارزیاب

 
 حلیت:

شرعی و قانونی در محیط کار، تعامل با مشتریان، حقوق عمومی و زیست محیطی و در تعامل با ذات اقدس الهی است.  هایمعنی رعایت چهارچوبمعیار حلیت در ارائه محصوالت و خدمات به
 های معیار حلیت به شرح زیر است:مولفه

 حدود شرعی -حقوق مشتریان    -  های قانونیمجوز -
 حذف اسراف -     حقوق عمومی -

 
 سالمت:

گیرد. با توجه به اینکه در منابع دینی و اسالمی تاکیدات بسیاری بر لزوم سالمت جسم و روح شده است تا بودن مادی و روانی یک محصول و خدمت را در بر میمعیار سالمت تمامی ابعاد سالم 
 باشد:های این معیار شامل موارد زیر میمولفه بررسی قرار گرفته است. ای از ابعاد علمی، معنوی و فطری موردحدی که حفظ آن بر انجام فرایض و واجبات اولویت دارد، در حوزه طیب نیز به طور ویژه

 هاعاری بودن از آالینده -  سالمت مواد اولیه و محصوالت -
 فرآیندها -شناسنامه سالمت    -

 جذابیت:
 آراستگی و جذابیت هستند؛ کاری محیط در رأفت و کرامت و مهربانی، خلق حسن شادابی، و طراوت نظم، مانند، معنوی و طبیعی هایزیبایی عناصر متوازن سازیپیاده نتیجه آراستگی و جذابیت

 باشد:های معیار جذابیت و آراستگی به شرح زیر میمولفه. باشندمی نیز قانونمداری و انضباط کنندهتداعی حدی تا همچنین

 طراوت و شادابی -زیبایی   -   نظم -
 لطافت و سرسبزی -   معنویت -

 

پیکتوگرام20 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره توضیح موارد نمایش داده شده طراحی مفهومی نشان طیب
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی عادی نشسته –اشاره و توضیح موارد نمایش داده شده  دقیقه20 طراحی مفهومی نشان طیب تربیت ارزیاب

 
 اصالت:

عاری محصوالت )تولید در داخل(، استفاده ترجیحی از دانش فنی بومی،  بومی بودنباشد. داشتن ماهیتی طبیعی و اصیل، اصالت به عنوان چهارمین معیار برای ارزیابی محصول و خدمت مطرح می
گیرد. یابی طیب مد نظر قرار میباشد که در فرایند ارزهای واقعی محصوالت و خدمات از جمله موضوعات مولفه اصالت میدر تبلیغات و معرفی ویژگیصداقت در مواد اولیه و فرایندها،  بودن از تقلبات

 باشد:های معیار اصالت در محصول و خدمت به شرح زیر میمولفه

 طبیعی بودن -
 بومی بودن  -
 اصالت مواد و فرایندها -
 اصالت در تولید، فراوری، بازاریابی و فروش -

 
 برکت:

 و فرهنگی های هایمؤلفه به مطالعات از بسیاری توجه رغم به .دارد خدا از مومن انسان هر که است درخواستی آن، افزایش و رشد و حیات اخروی و دنیوی در الهی خیر پایداری معنای به برکت
 مرتبط هایرشته در مفهوم این از مشخصی و جامع تعریفی حتی و نداشته معطوف خود به را چندانی توجه زمینه، این در برکت به جایگاه تاکنون سازمان، کسب و کار، محصول و خدمت در دینی

 باشد:می زیر موضوعات شامل های معیار برکتمولفه .است نشده ارائه وکار کسب با

 اثربخشی و ارزش ذاتی -
 افزوده ایجاد ارزش -
 بازدهی سازمانی و سیستمی و وریبهره -
 موحدانه گیریجهت -

 
 

پیکتوگرام20 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره توضیح موارد نمایش داده شده طراحی مفهومی نشان طیب
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور نشسته -شمارش موارد و در صورت نیاز استفاده از دست  دقیقه20 طراحی مفهومی نشان طیب ارزیابتربیت 

 
 
 

 هدف از ایجاد نشان طیب:
های ها براساس ویژگیهایی برگرفته از فرهنگ دینی و ملّی ما است. این شاخصاسالمی، ایرانی به دنیا و ایجاد نشانی با شاخص هدف از ایجاد نشان طیب در مؤسسه کیفیت رضوی؛ ارائه الگویی

 شود.شود، محصول طیب نامیده میها تهیه میذکر شده در دین و قرآن است. محصولی که با این شاخص
 

 های استاندارد طیب:ویژگی
 دهد.ها مانند، حالل، سیب سالمت، ارگانیک و ... را تحت پوشش قرار میهای دیگر نشانها دارد، یعنی ویژگیبا سایر نشان نشان طیب فاصله معناداری -
های برگرفته از بخشهای برگرفته از احکام اسالمی )مشابه استاندارد حالل( و استاندارد غذای طیب بر اساس نگرش اسالم به زنجیره غذایی تدوین شده است و شامل دستورالعمل -

 باشد.شناسانه اسالم نسبت به زنجیره غذایی مینظریات معرفتی و هستی
 شود.استاندارد غذای طیب یک استاندارد فرآیندی است که کلیه مراحل تولید تا مصرف را شامل می -
 دهد.مصرف مواد غذایی را نیز پوشش می مهندسی و فرهنگی مرتبط با زنجیره تولید تا–محیطی، انسانی، فنیاین استاندارد ابعاد زیست -
های یک ماده برداری از ظرفیتتواند بیشترین تأثیر را در بهرهباشد لذا استانداردسازی آن میاز میان مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، مصرف ماده غذایی اثرگذارترین مرحله می -

 غذایی داشته باشد.
 
 

 

وکتور20 دقیقهتربیت ارزیاب  شمارش موارد و درصورت نیاز استفاده از دستطراحی مفهومی نشان طیب
- نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی اجرای استادشیوه  بندیزمان موضوع سرفصل

 –ها و توضیح آن شمارش شروط ارزیابی –تلفظ لغات التین  دقیقه7 مفهوم ارزیابی و اهداف تربیت ارزیاب تربیت ارزیاب
 وکتور عادی نشسته

 
 

( نیاز دارد. واژه سنجش گاهی به مفهوم ارزشیابی و در مواردی به مفهوم اندازه گیری استفاده Evaluation( و ارزیابی )Monitoring(، نظارت )Measurement) هر برنامه و فعالیت به سنجش
فاصله ای، نسبی، یا رتبه ای به  های( با مقیاسVariable) بنابراین در اندازه گیری و سنجش یک صفت یا متغیر شده است. منظور از سنجش، بیان و توصیف کمی یک ویژگی یا یک پدیده است،

ن شیوه های نظام دار مشاهده و توصیف استفاده صورت کمی در می آید که برای ارزشیابی یک پیش نیاز اساسی و ضروری است. در اندازه گیری می توان از ابزارها و آزمونهای مختلف به عنوا
 شایستگی یک چیز یا یک عامل است و نوعی قضاوت یا داوری ارزشی است. ( وValue) کرد،ارزیابی و ارزشیابی به معنی بررسی اهمیت ارزش

(، Qualityکیفیت)به عبارت دیگر، ارزشیابی از جمع اندازه گیری و قضاوت یا داوری حاصل می شود، از این رو در ارزشیابی بررسی مفاهیم و عاملهائی مانند 
 گیرد.و فعالیت نیز مورد توجه قرار می( برنامه Effectivenessاثربخشی) (، Efficiencyکارآیی)

 
 برای ایجاد یک سیستم ارزیابی اثر بخش در نظر داشتن شروط اصلی زیر الزم است:

 ها باشد.ای برای کنترل سازمانارزیابی نباید فقط شیوه -
 ارزیابی باید قادر به ارتقای انگیزه و همکاری افراد باشد. -
 برای تعیین نیازها و ارائه پیشنهاد در زمینه رفع آنها در نظر گرفته شود.ارزیابی باید به عنوان ابزاری  -
 مسئول ارزیابی برای یک ارزیابی کارآمد، باید از خطرات مربوط به ارزیابی کارکنان نیز آگاه باشد. -
 ارزیابی همیشه باید به عملکرد و نه به فرد مربوط شود. -
 و سازمانی باشد. ارزیابی باید سازنده و متمرکز بر توسعه فردی -
 ها و اصناف، باید احساس کنند که ارزیابی برای آنها مفید است و فقط یک رویه بروکراتیک و رسمی نیست.سازمان -

 

 

وکتور7 دقیقهتربیت ارزیاب  شمارش شروط ارزیابی و توضیح آن هامفهوم ارزیابی و اهداف تربیت ارزیاب
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور عادی نشسته دقیقه7 مفهوم ارزیابی و اهداف تربیت ارزیاب تربیت ارزیاب

 
 
 
 

 نظام ارزیابی انطباق:
باید بدانیم که سازمان و محصول ما چقدر برمبنای  .هستند استاندارد یک الزامات با مطابق هاسیستم یا خدمات محصول، دهدمی نشان که است فرایندهایی از ای مجموعه شامل انطباق ارزیابی

 گویند.ها را نظام ارزیابی انطباق می. برای تعیین سطح نیاز به ارزیابی داریم و برای ارزیابی نیز نیاز به مدل ارزیابی داریم. مجموعه این فعالیتکندیک مدل استاندارد کار می
 :از عبارتند خالصه طور به که دارد نیز مزایایی انطباق ارزیابی رویه انجام

 .آوردمی فراهم ننفعاذی دیگر و مشتریان برای را بیشتری اعتماد -
 دهدمی رقابتی مزیت مجصول و سازمان به -
 .اندگرفته قرار مدنظر محیطی زیست شرایط یا سالمت ایمنی، دهد کهمی اطمینان گذارقانون به -
 

 های مورد نیاز است.شده برای انجام ارزیابیمؤسسه کیفیت رضوی، برای انجام وظایفی که در آینده برعهده خواهد داشت، ناچار به تربیت ارزیاب و ایجاد تشکیالتی قوی و تأیید صالحیت 
 

 

 

 

وکتور7 دقیقهتربیت ارزیاب عادی نشستهمفهوم ارزیابی و اهداف تربیت ارزیاب



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 شکل، وکتور عادی نشسته –توضیح مدل نمایش داده شده  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب

 
 INQA -مدل جایزه ملی کیفیت ایران  -1

یار نمادی از حرکت، طراحی شده است. این مدل دارای هفت معیار است که چهار معیار آن توانمندسازها و سه معیار دیگر نتایج هستند. اولین مع (، بعنوان1نمای مدل به شکل چرخ )شکل 
و کارکنان هستند. سه معیار نتایج نیز عبارتند از معیار  توانمند ساز رهبری و مدیریت است، که در وسط مدل قرار دارد، سه معیار دیگر از گروه توانمندسازها به ترتیب معیارهای فرایندها، منابع

ترین ذینفعان سازمان و معیار نتایج محیط زیست و جامعه و نهایتا معیار نتایج عملکردی که شامل نتایج مالی، غیرمالی و همچنین نتایج نتایج مشتریان و مصرف کنندگان به عنوان محوری
 ادامه انتظار مورد نتایج کسب سمت به توانمندسازها در نوآوری و خالقیت از و شده شروع نتایج از یادگیری از  های سازمان است .نیروی چرخشی مدلمایهترین بخش از سرکارکنان به عنوان مهم

 ایستد.نمی حرکت از هرگز مدیریت و رهبری نقش مناسب ایفای با که حرکتی. یابدمی
 

 
 نایرانمای مدل جایزه ملی کیفیت : 1شکل 

 

شکل، وکتور35 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح مدل نمایش داده شده - عادی نشستهآشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، مدل عادی نشسته –توضیح مدل نمایش داده شده  –تلفظ لغات التین  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب

 ISO -المللی ایزو استاندارد بین -2
المللی تعیین استاندارد متشکل از شود، موسسه بینشناخته می (ISO( که به اختصار )The International Organization for Standardizationاستانداردسازی ) المللیسازمان بین

  .است جهان نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی از جمع کشورهای مختلف و عضو در این سازمان در سراسر

 طریق از کنسرسیوم، یک صورت به ایزو عمل در. پردازدمی جهانی متفاوت استانداردهای کردن هماهنگ برای جزئی و کلی استانداردهای وضع به وسیع سطح در انتفاعی غیر و لتیغیردو این سازمان
 این .پردازد تا مبادالت صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند. به عبارتی دیگر، این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی میکندها فعالیت میرتباطات قوی با دولتا

 .است کرده آغاز 19۴7 فوریه سوم و بیست تاریخ از را خود رسمی کار ایزو سازمان. دارد قرار سویس ژنو شهر در ایزو مرکز. نمایدمی تعیین را جهانی صنعتی و تجاری استانداردهای انواع مؤسسه

 
 : چرخه ایزو2شکل

 

وکتور، مدل35 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - توضیح مدل نمایش داده آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل

اشاره و توضیح اهداف   –تلفظ لغات التین  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب
 وکتور، پیکتوگرافی عادی نشسته -نمایش داده شده 

 
 OHSAS1800ای استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه -3

 British Standardsیا  BSIی تحت نظارت دهندههای گواهیوسیله یک سری از شرکت( بهOccupational Health And Saftey Assessment Seriesیا )  OHSAS1800استاندارد 
Institution ( با توجه به نیاز صنایع و بخش خدمات تدوین شد، چون از یک سوی، کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازیISO در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر )

تواند تا آن حد کامل باشد که تمام الزامات را برای سالمت و ایمنی تأمین کند و ممکن است مورد سوء ینم ISOسندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتند و معتقد بودند که استانداردهای 
 بیان شده است.  ISO1400ی سری استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر سازمان استانداردسازی معتقد است که الزامات ضروری در ارتباط با سالمت تا حد زیادی در استانداردها

 
 :است زیر موارد استاندارد این اهداف
 نفعانذی تمام برای اجتماعی و روحی جسمی، سالمتی، درجه باالترین حفظ و ارتقاء -
 کاری شرایط دلیلبه شغل، از کارگران خروج از پیشگیری -
 سالمتی مضر فاکتورهای از منتج هایریسک مقابل در نفعانذی سایر و کارکنان محافظت -
 .باشد شده پذیرفته آن روانی و فیزیکی شرایط که کاری محیط در کارکنان نگهداری -
 .... و کنندگان بازدید ، همسایگان پرسنل، برای شودمی ظاهر مدت دراز در آن عوارض که هاییآسیب از جلوگیری -

 
 

 

 

 

وکتور، پیکتوگرام35 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - اشاره و توضیح مدل نمایش آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
داده شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل

اشاره و توضیح  –تلفظ لغات التین  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلنظامآشنایی با  تربیت ارزیاب
 پیکتوگرافی عادی نشسته –استانداردهای نمایش داده شده 

 
 صنایع غذایی HACCP استاندارد -4

 اهداف و موارد این استاندارد شامل موارد زیر است:
 تواند در چرخه حیات غذا سبب آلودگی شود.شناسایی مراحل تولید و عواملی که می -
 تواند سالمت مواد غذایی را تهدید کند.ارزیابی موثر تمام خطراتی که می -
 های کنشی برای جلوگیری از آلودگی محصوالت.تدوین طرح -
 ایمن یا بالقوه نا ایمن.ها و یا محصول نا طراحی اقدامات و اکنشی در موقع بروز عدم انطباق -

 
 IMS -سیستم مدیریت یکپارچه  -5

و مدیریت ایمنی و بهداشت ISO14001 ، محیط زیست ISO9001( شامل استقرار یکپارچه استانداردهای مدیریت کیفیت Integrated Management Systemسیستم مدیریت یکپارچه )
توانند از یک نوبت ها است. در صورت تمایل، مشتریان میمشابه اجرای سایر ممیزی IMSشوند. فرایند اجرای ممیزی ی میصورت همزمان نیز ممیزباشد که بهمی OHSAS18001ای حرفه

 ارزیابی فرایند آن ادامه در و مرحله دو در صدور ممیزی. شودمی ارائه کارفرما خواست در ممیزی با وجود توصیه به اجرا خدمتی اختیاری و بر اساسمند شوند. اجرای پیشپیش ممیزی نیز بهره
( ادواری) سالیانه صورت به یکپارچه مدیریت سیستم اثربخشی و اجرا تداوم از اطمینان منظور به سالیانه مراقبتی ممیزی. شودمی صادر نامهگواهی تأیید، صورت در و شده انجام( veto) مستقل
 .شودمی اجرا و ریزیبرنامه

 
 

 

پیکتوگرام35 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - اشاره و توضیح مدل نمایش آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
داده شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل

نمایش موارد اشاره و توضیح  –تلفظ لغات التین  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب
 پیکتوگرافی، مدل عادی نشسته –داده شده 

 
 FDA -نشان سازمان غذا و داروی آمریکا  -6

المللی است که از طریق سازمان دارو و غذای آمریکا جهت تولیدکنندگان محصوالت غذایی، دارویی و پزشکی یک گواهینامه بین FDA( یا Food and Drug Administrationنشان و مدرک )
در خصوص بهداشتی بودن و سالمت عمومی محصوالت آن شرکت بوده و حکم مجوز ورود  FDAن شرکت تولید کننده توسط منزله به رسمیت شناختشود. این مدرک بهسرتاسر جهان صادر می

 محصوالت آن شرکت را به آمریکا دارا است.

 
 

 GHP -نشان بهداشت مواد غذایی  -7
GHP ( یاGood Hygiene Practiceبه معنی تمامی شرایط و معیار ها و ضوابط مورد نیاز برای اطمینان بخشی به این است که ایمنی و مناسب بودن ماده غذایی در کلیه مراح )ی ل زنجیره

 تولید فراهم شده، است. شامل مواردی از جمله :
 نظافت و شستشو _
 نگهداری و تعمیرات _
 مقررات بهداشتی پرسنل _
 

 

پیکتوگرام، مدل35 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - اشاره و توضیح مدل نمایش آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
داده شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل

نمایش موارد اشاره و توضیح  –تلفظ لغات التین  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب
 پیکتوگرافی عادی نشسته –داده شده 

 
 GMP -موادغذایی  مناسب تولید نشان -8

 (Good Manufacturing Practice یا )GMP کنندهبیان نشان این. روز دانش هاییافته اساس بر ایمن دارویی و موادغذایی تولید برای نیاز مورد فرایندهای و عملیات یکلیه از است عبارت 
 :است زیر موارد شامل نشان این اصول. پردازدمی مناسب و سالم محصول یک ایجاد به که است شرایطی و هازیرساخت تامین برای کلی اصول

 
 تولید برای مناسب محل انتخاب -
 بهداشتی و سالم محصولی تولید برای مناسب های ساختمان ایجاد و طراحی -
 تولید فرآیندهای مناسب طراحی -
 تولید برای بهداشتی و مناسب آالت ماشین انتخاب -
 تولید برای مناسب تاسیسات اجرای و طراحی -
 مناسب پشتیبانی تجهیزات تامین و تعیین -
 تولید پرسنل مناسب شرایط -

 

پیکتوگرام35 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - اشاره و توضیح مدل نمایش آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
داده شده - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، مدل عادی نشسته دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب

 
 Halal - حالل نشان -9

. گردید ارائه و تدوین است مسلمان کشورهای نمایندگان از مجمعی که اسالمی اطالعات و مطالعات مرکز توسط 200۴ سال در و باشد می جهان مسلمانان و اسالمی کشورهای مختص استاندارد این
 .نمایند مصرف است، برخوردار استانداردی چنین از که را غذایی ماده توانندمی مسلمانان که دهدمی نشان و بوده موادغذایی برای آن کاربرد بیشترین ، است مشخص استاندارد این نام از که همانطور

 
 

 

وکتور، مدل35 دقیقهتربیت ارزیاب عادی نشستهآشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، مدل عادی نشسته –اشاره و توضیح مدل نمایش داده شده  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب

 
 است الزم غذایی زنجیره به اسالم نگرش بر مبتنی الزامات از توجهی قابل بخش ولی باشدمی تغذیه با مرتبط هایحوزه در دین شرعی هایدستورالعمل و احکام استقرار منزله به حالل استاندارد

 قرآن؛ شریفه آیه به توجه با. گردد اجرایی و تدوین دیگری استاندارد قالب در
 .گردیده حالل شما برای است،( طیب) پاکیزه آنچه: »بگو است؟ شده حالل آنها برای چیزهایی چه کنندمی سؤال تو از(. ۴/المائدة... )الطَّیبَاتُ لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ مَاذَا یسْأَلُونَکَ

تر، طیب بودن یک محصول به معنی حالل بودن آن است، اما ممکن است برعکس آن صادق نباشد، یعنی حالل شود. به معنی دقیقمی گذاریعنوان طیب غذای استاندارد عنوان با استاندارد این
 های تصویری زیر ارائه شده است.در مدل نسبت بین استانداردهای حالل و استاندارد طیب بودن یک محصول الزاما به معنی طیب بودن آن نیست.

 

 
 

 

 

وکتور، مدل35 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره و توضیح مدل نمایش داده شده آشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 مدل عادی نشسته –توضیح مدل نمایشی  دقیقه35 های ارزیابیها و مدلآشنایی با نظام تربیت ارزیاب

 

 
 نسبت نشان حالل با طیب

 

طیب بودن
استاندارد غذای اسالمی 

(حالل و طیب)

ارزش برتر 
غذایی

لذیذ و 
مطابق طبعدلچسپ 

مال

ماده غذایی

فرایند

غذای کامل

حالل بودن

مدل35 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح مدل نمایشی - عادی نشستهآشنایی با نظام ها و مدل های ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -توضیح جدول نمایش داده شده  دقیقه25 پنج رکن نشان طیب در ارزیابی تربیت ارزیاب

 
به پنج رکن نشان طیب را برای یک محصول یا خدمت و سازمان انجام دهند. در ادامه سواالت مربوط به هر  دهیها قرار دارد، باید کار نمرههایی که در اختیار آنارزیابان، مطابق با دستورات فرم

 گردد.رکن بررسی می
 آراستگی: -

 چسب بودن، زیبایی، طراوت و معنویتدل
 %20منطق عملکرد ) هر بخش 

حداکثر  عملکرد (
هاشاخص نمره هامولفه  اصل 

 اح

اثر 
سنج
 ی

اجر
 ا

برنام
 ه

نگار
 ش

های حسیطعم، مزه، بافت و سایر ویژگی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ لذیذ و  
چسب بودن دل

بندیرنگ، شکل، اندازه و نوع بسته 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ محصول  

اجزاء در محیط کار چینش مناسب و موزن 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ نظم تنظیم برنامه کاری )متناسب با طرح زندگی معنوی( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴  
بندی محصولطراحی معنادار محیط تولید، عرضه و بسته 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴  لباس فرم و الگوی رفتاری هماهنگ و با معنای کارکنان 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ زیبایی 
طراوت، شادابی  شادابی و نشاط کارکنان )شاخص خوشرویی و لبخند( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

 سرسبزی محیط داخلی و پیرامونی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ و سرسبزی
 فضای معنوی )شعارها، تابلوها و نواهای مناسب ایام( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

 حسن خلق، رأفت، ادب و ... )طرح رفتاری خاص( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ معنویت

  نمره کل: 200 200
 

جدول25 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایش داده شده - نشستهپنج رکن نشان طیب در ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -توضیح جدول نمایش داده شده  دقیقه25 پنج رکن نشان طیب در ارزیابی ارزیابتربیت 

 
 اصالت: -

 ها، تولید داخلی بودنبومی بودن، قابلیت ردیابی، عاری بودن از افزودنی
 

 %20منطق عملکرد ) هر بخش 
حداکثر  عملکرد (

هاشاخص نمره هامولفه  اصل 
 اح

اثر 
سن
 جی

اج
 را

برن
 امه

نگار
 ش

 استفاده از مولفه ها و نمادهای طبیعی در طراحی داخلی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ طبیعی بودن استفاده از مواد اولیه و محصوالت طبیعی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
فرایندها ) مانند نوع نان (بومی بودن الگوها ، روش ها و  20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ بومی بودن بومی بودن مواد اولیه ، محصوالت و خدمات 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴  
اصلت مجوز  اصالت برندها ، مجوزها و گواهینامه ها 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

ها و مواد 
 اصالت و خلوص مواد اولیه و محصوالت ) مانند ارد کامل ( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ اولیه

اصالت در  سامانه و ابزار اصالت سنجی مواد اولیه و فرایند 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
 فراوری ؛

بازیابی و 
 فروش

 صداقت در معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

  نمره کل : 200 200
 

جدول25 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایش داده شده - نشستهپنج رکن نشان طیب در ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -توضیح جدول نمایش داده شده  دقیقه25 پنج رکن نشان طیب در ارزیابی تربیت ارزیاب

 
 حلیت: -

 نظر مسائل شرعی، خمس و زکات، حقوق کارکنان و مسائل قانونیاز 
 

 %20منطق عملکرد ) هر بخش 
حداکثر  عملکرد (

هاشاخص نمره هامولفه  اصل 
 اح

اثر 
سنج
 ی

اجر
 ا

برنام
 ه

نگار
 ش

مجوزهای  مجوزهای شغلی تولید محصول ) اصناف ، اماکن و ... ( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
 مجوز های الزم برای کارکنان ) بهداشت و ... ( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ قانونی

 رعایت استانداردهای اجباری برای تولید محصول 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ حقوق عمومی پرداخت بیمه ، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده و ... 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
شرعیحدود  طراحی برنانه و محیط کار متناسب با اداب و مشایر الهی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴  قراردادهای مالی و تامین سرمایه مشروع ) حذف ربا ( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 
 تنظیم چرخه تولید در راستای مصرف بهینه 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ حذف اسراف بهینه سازی مصرف انرژی، مواد اولیه ، مکان و... 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
وریقراردادهای کاری منطبق با ضوابط قانونی و بهره  20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ حقوق  

کارکنان و 
 نظام تضمین خدمات ، محصوالت و رفع نواقص 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ مشتریان

 نمره کل : 200 200
 
 

 

جدول25 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایش داده شده - نشستهپنج رکن نشان طیب در ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -توضیح جدول نمایش داده شده  دقیقه25 پنج رکن نشان طیب در ارزیابی تربیت ارزیاب

 
 سالمت: -

 ها، حذف محصوالت مضر، مقید بودن به بهداشت و...ضرر نداشتن برای انسان
 %20منطق عملکرد ) هر بخش 

حداکثر  عملکرد (
هاشاخص نمره هامولفه  اصل 

 اح

اثر 
سن
 جی

اج
 را

برن
 امه

نگار
 ش

سالمت  سالمت و عدالت در فرآیندهای سازمانی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ها و تجهیزاتسالمت و امنیت در ساختمان، سازه 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ سازمانی  

سالمت مواد  حذف مواد اولیه و محصوالت مضر در تمام فرآیندها 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
اولیه و 

 تهیه شناسنامه سالمت برای محصوالت 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ محصوالت

سالمت و  الزامات سالمت و ایمنی کارکنان در ابزار و محیط کار 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
امنیت 
 الزامات سالمت و ایمنی در فرآیندها )تخمیر و پخت( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ فرایند ها

های سالمت و ایمنی کارکنانارتقای دانش و مهارت 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ دانش  
 ارائه برنامه تغذیه سالم برای کارکنان و مشتریان 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ سالمت

  نمره کل  

 

جدول25 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایش داده شده - نشستهپنج رکن نشان طیب در ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -توضیح جدول نمایش داده شده  دقیقه25 پنج رکن نشان طیب در ارزیابی تربیت ارزیاب

 
 برکت: -

 وری، قیمت تمام شده، اثربخش بودن، ثبات تولیدکیفیت، بهره
 %20منطق عملکرد ) هر بخش 

حداکثر  عملکرد (
هاشاخص نمره هامولفه  اصل 

 اح

اثر 
سن
 جی

اج
 را

برن
 امه

نگار
 ش

 اثرگذاری کیفیت محصول نهایی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
)اثرسازنده و 

 اثرگذاری بر جامعه مشتریان )رضایت مشتریان( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ پایدار(

های فنی و تخصصی مرتبطبرخورداری از مهارت 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ وری بهره 
افزایی و توانمندسازی کارکناندانش 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ سازمانی  

بازدهی  تناسب نظام پرداخت و پاداش با عملکرد سازمانی 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ها، تجهیزات و...طرح استفاده بهینه از مکان 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ سازمانی  

 ارزش افزوده غذایی، تأمین نیازهای اصلی بدن 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادی؛ کاهش قیمت تمام شده 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
گیری جهت استانداردسازی مصرف؛ سامانه راهنمای خرید و مصرف 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

 طرح یا ایده موحدانه )دریافت نشان طیب( 20 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ موحدانه
  نمره کل 200 200

 

جدول25 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایش داده شده - نشستهپنج رکن نشان طیب در ارزیابی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 پیشنهادی عالیم گرافیکی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، پیکتوگرافی عادی نشسته -تلفظ لغات التین  دقیقه16 دهی براساس منطق رادارشیوه نمره تربیت ارزیاب

 
ای برای این کار در آن محصول یا سازمان وجود نداشته باشد ، برای استفاده از مواد اولیه و محصوالت طبیعی، اگر ارادهطورمثالشود. بهدهی به این پنج مورد از منطق رادار استفاده میبرای نمره

شود و یا اگر تا مرحله اجرا انجام شده اما میکند. اگر اراده و برنامه وجود دارد ولی اجرا نای وجود نداشته باشد، به همان میزان نمره افزایش پیدا مینمره هم ندارد. اگر اراده وجود دارد اما برنامه
 شود.دهی میها موارد نمرههمین شکل برای همه ارکان مطابق با دستورالعمل آنشود. بهشود نمره متفاوتی داده میخوبی بهبود داده نمیبه
 

 منطق رادار:
 مند مورد پرسش قرار دهد.طور نظامیک چهارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمند است تا عملکرد سازمان را به رادار منطق

 گردد جهت امتیازدهی به توانمند سازها و نتایج استفاده می EFQMو خودارزیابی  EFQMدر فرآیند ارزیابی  RADARاز منطق رادار 
مورد استفاده قرار گرفته و امتیازدهی به عملکرد سازمان در این روش بسیار دقیق محاسبه می  RADARیه سازی جایزه تمامی عناصر و ویژگی های منطق رادار در فرآیند ارزیابی به روش شب

 تنها عناصر منطق رادار مورد توجه قرار می گیرد. EFQMگردد در سایر روش های خود ارزیابی 
 

 گردد:هایی را شامل میده که هر یک از عناصر ویژگیمنطق رادار از چهار عنصر تشکیل ش
 

 ( Resultesنتایج  )  -
 ( Approachرویکرد  ) -
 ( Deploymentسازی ) جاری -
 ( Assessment and Refinementارزیابی و اصالح )  -

 
 

 

وکتور، پیکتوگرام16 دقیقهتربیت ارزیاب تلفظ لغات التین - عادی نشستهشیوه نمره دهی براساس منطق رادار



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور عادی نشسته –های نمایش داده شده اشاره به گزینه دقیقه16 دهی براساس منطق رادارنمرهشیوه  تربیت ارزیاب

 
 در زیر تشریح شده است. RADARهر یک از عناصر  منطق رادار 

 ( Resultesنتایج )  -1
ازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه س هایداده
 بندی گردد .ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویتآن
مناسب بوده،  تحقق یابد . همچنین در مورد نتایج یک سازمان متعالی، نتایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان می دهند. برای نتایج کلیدی  اهداف تعیین شده، و این اهداف در 

و یا با کالس جهانی صورت گیرد . درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان ها به ویژه در قیاس با بهترین ها در صنعت کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه
 ماند.دهد که عملکرد مثبت در آینده پایدار میمی

 ویژگی های منطق رادار در قسمت نتایج :
 مرتبط و قابل استفاده بودن -

 ناسایی شده و در قالب اهداف استراتژی نیازها و انتظارات دی نفعان را نمایش می دهد .ویژگی محدود و مرتبط بودن :مجموعه ای منسجم از نتایج کلیدی ش
 ویژگی درستی : نتیج به هنگام ، قابل اطمینان و صحیح هستند .

 …کارکنان رسمی ، قراردادی ، پاره وقت و  ویژگی بخش بندی :نتیج به شکل مناسبی بخش بندی گردد نظیر در قسمت نتایج مشتری تفکیک مشتریان ، در قسمت نتایج کارکنان تفکیک
 عملکرد   -

 سال . 3روندهای مثبت یا عملکرد پایدار خوب برای بیش از  روندها:
 در راستای اهداف استراتژیک ، اهداف کوتاه مدت و مرتبط تعیین شده وبرای دستیابی به نتایج کلیدی ، این اهداف تحقق یابد . :اهداف

 راستای اهداف استراتژیک ، مقایسه خارجی مرتبط با نتایج کلیدی انجام گردد .در  :هامقایسه
 بر اساس روابط علل و معلولی ایجاد شده ، اطمینان حاصل شود که سطوح عملکردی در آینده پایدار خواهد بود. :اطمینان

 

وکتور16 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره به گزینه های نمایش داده شدهشیوه نمره دهی براساس منطق رادار
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی عادی نشسته –های نمایش داده شده اشاره به گزینه دقیقه16 دهی براساس منطق رادارشیوه نمره ارزیابتربیت 

 
 ( Approachرویکرد ) -2

کند و گیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز میکرده و دالیلی که برای انجام آن دارد را در بر می ریزیآنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه
شوند. بدین معنی که یک وه بر این، رویکردها یکپارچه مینفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.عالیابد و بر نیازهای ذیاند عینیت میاز طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شده

 شود.ن اعمال میرویکرد یکپارچه، به روشنی ریشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصالحا در رویکردها در طول زما
 

 های رویکرد در منطق رادار:یویژگ
 مناسب: -

 .منطقی روشن وبر پایه نیازهای ذینفعان مرتبط و فرآیند محور می باشند رویکردها
 یکپارچه: -

 .رویکرد ها استراتژی را پشتیبانی می کنند و با سایر رویکردهای مرتبط در ارتباط هستند
 

 ( Deploymentسازی ) جاری -3
ریزی شده و به روشی که برای مند به خوبی برنامهمند اجرا شوند . اجرای نظامهای مربوطه به روشی نظامها در حوزهدر یک سازمان متعالی برای جاری سازی رویکرد ها می بایستی ،  رویکرد

 رچوب زمانی مناسب وجود داشته باشد.رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه گردد و توانایی مدیریت تغییرات در رویکردها در یک چا
 

 سازی در منطق رادار:های جاریویژگی
 اجراء شده: -

 رویکردها در زمینه های مرتبط با شیوه ای به هنگام اجراء می شوند .
 ساخت یافته: -

 اجراء ساخت یافته است و باعث انعطاف و چابکی سازمان می شود .
 

پیکتوگرام16 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره به گزینه های نمایش داده شده شیوه نمره دهی بر اساس منطق رادار
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع  

 عالیم گرافیکی پیشنهادی استادشیوه اجرای  بندیزمان موضوع سرفصل

تلفظ لغات التین  –های نمایش داده شده اشاره به گزینه دقیقه16 دهی براساس منطق رادارشیوه نمره تربیت ارزیاب
 پیکتوگرافی عادی نشسته

 
 ( Assessment and Refinementارزیابی و اصالح )  -4

 اثر منظم گیریاندازه مورد آن، سازی جاری و رویکرد متعالی سازمان یک در. گیرد می بر در دهد،می انجام آنها سازی جاری و رویکردها توامان اصالح و ارزیابی برای سازمان یک که را آنچه
 یادگیری گیری،اندازه نتایج برونداد. دارد وجود یافته تغییر یا نوین رویکردهای پردازیایده در خالقیت کارگیری به برای هاییروش و  شده انجام یادگیری هایفعالیت. گیردمی قرار کارایی و بخشی

 .گردد می استفاده نوآوری و بهبود اجرای و ریزیبرنامه بندی، اولویت شناسایی، برای خالقیت و
 

 :رادار منطق در اصالح و ارزیابی هایویژگی
 :گیریاندازه -
 . شودمی گیری اندازه منظم صورت به آن سازی جاری و رویکرد اثربخشی و کارایی
 :خالقیت و یادگیری -

 . شود می استفاده خالقیت یا بهبود برای هاییفرصت ایجاد برای خالقیت و یادگیری از
 :آوری نو و بهبود -

 . شودمی استفاده هانوآوری و بهبودها اجرای و بندیالویت ارزیابی، برای خالقیت و یادگیری گیری،اندازه دادهایبرون از
 
 

 

پیکتوگرام16 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره به گزینه های نمایش داده شدهشیوه نمره دهی براساس منطق رادار
تلفظ لغات التین - عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور نشسته -های نمایش داده شده اشاره به گزینه دقیقه8 جریان سازی علمی تربیت ارزیاب

 
 

 سازی علمی:جریان
سازی فرآیندی است که از آن به منظور همراه کردن مخاطبان  جریانهای طیب برای موارد مختلف است. تحقیقاتی برای پیدا کردن و تدوین شاخصه هایبه معنی تعریف پروژه یسازی علمجریان

 کنند.د. از جریان سازی برای نهادینه کردن یک تفکر استفاده میکنناستفاده می
 در رابطه با جریان سازی به چند نکته باید توجه داشت:  

 است مقوله مورد نظر به نسبت افرادان سازی تغییر یا تثبیت نگرش جری از هدف -
 سازی اند جریان انتشار و ایجاد ابزارهای … و اجتماعی هایشبکه ها،خبرگزاری رادیو، تلویزیون، همانند وسایل ارتباط جمعی -
 باشند سازی جریان منبع توانندمی …لیغاتی و تب_هایبنگاه گذاران، سیاست ها،کومتح ها،رسانه مالکان -
 . … و خبری تفریحی، آموزشی، هایبرنامه مانند شودمی ارائه ایرسانه هایقالب در سازی جریان -
 .شوده میارائ مستقیم غیر و مند نظام تدریجی، صورت به و فرآیند یک طول در سازی جریان -

 اند که در توسعه نشان طیب نقش دارند.های آموزشی و علمی شبکه همکاران و... مطرحسازی علمی، فعالیتجریاندر 
 

 های ارزیابی تعریف و کار ارزیابی شروع شده است. سازی علمی شده است و بعد از این مرحله مدلسال از فعالیت مؤسسه کیفیت رضوی گذشته و بیشتر آن صرف جریان2حدود 
 
 سازی آورده شده است.ر جدول زیر فرآیند اجرایی جریاند

 

وکتور8 دقیقهتربیت ارزیاب اشاره به گزینه های نمایش داده شده - نشستهجریان سازی علمی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول عادی نشسته –توضیح جدول نمایشی  دقیقه8 جریان سازی علمی تربیت ارزیاب

 
 

 سازی علمیجدول: فرآیند اجرایی جریان
 عملیات قلمرو نوع اقدام

 سازی علمیجریان

 پژوهشی

ایرانی جهت مدل سازی فرآیند ارزیابی  -تولید محتوا بر اساس مبانی اسالمی
محصوالت غذایی تعریف موضوع پایان نامه و طرح های پژوهشی، برگزاری 

بازدیدهای علمی، حمایت از پایان نامه ها و مقاالت، تالیف کتاب و تولید 
پژوهی و ترسیم الگوهای آینده اختراع(محصوالت علمی )کتاب، مقاله، 

 مطلوب اجرایی

 آموزشی

 برگزاری نشست های تخصصی، سمینارها و همایش های علمی -
جلسات مباحثه در حوزه های علمیه، مناظرات، کرسی های آزاد  -

 اندیشی و مصاحبه های علمی
 مطالعات آماری از طریق پرسشنامه ها و نظرسنجی -
 آپ ها و مسابقات برگزاری ارویدادها، ستارت -

ایجاد بستری برای دوره های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی در موسسه ویژه 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی، اساتید دانشگاه، طالب و مدرسین حوزه های 

 علمیه
ها و افراد برای ممیزی ارائه آموزش، مشاوره و ارتقای توانمندی سازمان

 محصوالت طیبپیوسته محصوالت خود و تولید 

و محصوالت، شرکت در  رصد و شناسایی مراکز و افراد فعال درزمینه خدمات تعامل و گسترش
  های داخلی و خارجینمایشگاه

جدول8 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح جدول نمایشی - عادی نشستهجریان سازی علمی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 مدل، وکتور، پیکتوگرافی عادی نشسته –های نمایش داده شده اشاره و توضیح گزینه دقیقه1۴ آشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت تربیت ارزیاب

های ارزیابی مؤلفه باشد.این سامانه پیش نیاز دریافت نشان طیب میکند. سامانه ارزیابی کیفیت طیب یک سامانه تعالی و پویاست که کیفیت محصوالت و خدمات را از سه درگاه ارزیابی و رصد می
کارکرد و هدف اصلی سامانه ارزیابی کیفیت، تالش برای ارزیابی درست و کمک به رشد و تعالی محصوالت و کمک به  اند.کیفیت در سامانه طیب بر اساس معیارهای طیب تدوین و طراحی شده

 باشد.سازی وضعیت عملکرد و ارائه منحنی رشد و تعین نمره کیفیت محصول و کمک به تبلیغات و ارتقای برند آن سازمان یا محصول میفافها، از طریق شاعتبار بخشی آن
 های ارزیابی کیفیف در سامانه طیب :عناصر اصلی یا درگاه

 تولید کننده -
 ارزیاب تخصصی -
 مشتری )نظارت عمومی(  -

 کند.های خرید و . . . را ارائه میاز فرایند تولید، راهنمای مصرفه بهینه، نحوه اتصال به درگاه سامانه ارزیابی کیفیت ویترینی پویا
 

 های اصلی سامانه ارزیابی کیفیت:ها و ویژگیبخش
 

 شناسنامه محصول/ سازمان )نماد، آدرس و شعار اصلی( -

 
 

مدل، وکتور، پیکتوگرام14 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره و توضیح گزینه های نمایش داده شدهآشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 پیشنهادی عالیم گرافیکی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، شکل عادی نشسته –های نمایش داده شده اشاره و توضیح گزینه دقیقه1۴ آشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت تربیت ارزیاب

 
 بندی(گیری فرایند تولید محصول )مواد اولیه و منشأ یا مبدآ تولید، فرایندهای تولید تا بستهره -
 اصالت سنجی )مجموعه مستندات معتبر در زمینه اصالت، سالمت و حلیت مواد اولیه، فرایندها، گواهینامه ها و استانداردها و . . .(  -
 های محصول(های استفاده بهینه از منابع و قابلیتراهنمای مصرف )دستورالعمل -
 های ذکر شده(ز بخشکنندگان )درگاه ثبت نظرات مشتریان در هر کدام ادریافت نظرات مصرف  -
 های مورد نیاز و . . . (های فروش )امکان سفارش خرید، استعالماتصال به درگاه  -

 
 بارکد اتصال به درگاه فروش

 
 های مرتبط با محصول(اتصال به سامانه خدمات پس از فروش )استفاده از خدمات پس از فروش و مشاوره  -

 
 

 

وکتور، شکل14 دقیقهتربیت ارزیاب  اشاره و توضیح گزینه های نمایش داده شدهآشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت
- عادی نشسته



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی اجرای استادشیوه  بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، مدل عادی نشسته –توضیح مدل نمایش داده شده  دقیقه1۴ آشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت تربیت ارزیاب

 
 های طیب(بندی کیفی محصول )رتبه کیفی محصول با توجه به شاخصرتبه -

 
 

های سفید به این معنی است که آن محصول کنند. ستارهکیفی، وضعیت یکی از ارکان نشان طیب، بعنی حلیت؛ آراستگی، اصالت، برکت و سالمت را مشخص می بندیها در رتبههرکدام از ستاره
 گردد.تر میکامل موفق به دریافت استانداردهای آن رکن نشده است. هرچقدر که نمره محصول در هر زمینه باالتر باشد، رنگ زرد رنگ ستاره مربوط به آن

 
 های نشان طیب(نشان طیب )زمان دریافت، دوره اعتبار و درجه نشان با توجه به شاخص -
 سامانه پویا: ) ارائه منحنی رشد و ارزیابی کیفی محصول و کمک به تبلیغات و بازاریابی( -

 
 

 

وکتور، مدل14 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح مدل نمایش داده شده - عادی نشستهآشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی، مدل نشسته -ها براساس مدل نمایشی توضیح گزینه دقیقه1۴ آشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت ارزیابتربیت 

 
 و روند تغییرات کیفی محصولآخرین امتیاز کیفیت  -

 

 
 
 

 سامانه تعاملی )ارزیابی از سه زاویه دید مستقل و مکمل( -
 اشد:بامتیاز دریافت شده برای کیفیت سازمان برآیند نمره سه درگاه ارزیابی کیفیت می

 0.2مدیران اصلی )خوداظهاری(: با ضریب   -
 0.6ارزیاب تخصصی: با ضریب   -
 0.2مشتریان و مخاطبان: با ضریب   -

 
 
 

پیکتوگرام، مدل14 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح گزینه ها براساس مدل نمایشی - نشستهآشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 مدل توضیح مدل نمایشی دقیقه1۴ آشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت ارزیابتربیت 

 
 کند.ها با یکدیگر، نمره کل محصول یا سازمان را مشخص میجمع کل این نمره

 

 
 ضرایب نمرات ورودی از هر درگاهشکل: 

امتیاز 
کلی 

سازمان

مشتریان؛
20%

مدیران 
اصلی؛

20%

ارزیاب 
:  تخصصی

60%

مدل14 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح مدل نمایشیآشنایی با سامانه ارزیابی کیفیت



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور عادی نشسته –های نمایش داده شده بیان گزینه دقیقه3 وظایف کارشناسان ارزیابی تخصصی ارزیابتربیت 

 باشد:این ترتیب میوظایف کارشناسان ارزیابی به
 

 ارزیابی و اصالت سنجی -1
 و نظرات تخصصی و تحلیل از وضعیت ارزیابی هاارائه راهنمایی -2
 ها برگرفته از مطالعاتی تخصصی و دربرگیرنده سؤاالتی در رابطه با محصول است و باید توسط ارزیاب تکمیل گردد.ها. فرمتکمیل فرم -3
 های بهبودارائه نظرات کارشناسی و راهنمایی برای بهبود و پیشنهاد پروزه -4
 ها با واقعیاتط تولید کننده و تطبیق آنبررسی اطالعات وارد شده توس -5

 
 

 

وکتور3 دقیقهتربیت ارزیاب بیان گزینه های نمایش داده شده - عادی نشستهوظایف کارشناسان ارزیابی تخصصی



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 وکتور، مدل عادی نشسته دقیقه20 هاهای ورود و نکات مربوط به آندرگاه تربیت ارزیاب

 
 درگاه ورود تولید کننده: -1

اطالعات بارگذاری شده نمایانگر کیفیت محصول، مبنای امتیازدهی  نماید. محصول و سازمان خود را در سامانه بارگذاریتولید کننده یا نماینده وی بایستی اطالعات و مستندات مربوط به 
های زمانی مصوب شده توسط تولید کننده را بررسی کند. اطالعات تولیدکننده به صورت بازه مشتریان و یکی از مبانی امتیاز دهی ارزیابی تخصصی است. ارزیاب وظیفه دارد که اطالعات ارزیابی

 شوند. در سامانه بارگذاری یا ویرایش می
توسط مؤسسه تدوین و در اختیار  فرم خوداظهاری های زمانی مصوب نیز تکمیل نماید. تولید کننده عالوه بر ورود اطالعات الزم است فرم خوداظهاری ارزیابی کیفیت محصول را در بازه

 اری شود.ذگیرد این فرم بایستی به صورت پویا در سامانه بارگتولیدکننده قرار می
 

 
 
 

 

وکتور، مدل20 دقیقهتربیت ارزیاب عادی نشستهدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 پیکتوگرافی عادی نشسته –های نمایش داده شده گزینهبیان  دقیقه20 هاهای ورود و نکات مربوط به آندرگاه تربیت ارزیاب

 
 

 خدمات پس از فروش •
 شود.ثبت می یک لینک اینترنتی یا یک شماره تلفن نیز در قسمت خدمات پس از فروش توسط تولیدکننده برای پیگیری شکایات، سواالت و پیشنهادات مشتریان

 شناسنامه محصول: •
 گردد و  باید شامل موارد زیر باشد:شناسنامه محصول توسط تولید کننده وارد می

 نام محصول -
 وزن محصول -
 شرکت تولید کننده -
 بهترین بازه مصرف -
 بهترین بازه مصرف -
 شماره پروانه استاندارد -
 شماره پروانه ساخت -

 
 راهنمای مصرف •

 راهنمای مصرف باید شامل موارد زیر باشد:
 نحوه بهینه استفاده -           خواص             -
 شرایط نگهداری -مزیت                         -
 توصیه های عمومی -موارد منع مصرف       -
 نحوه تشخیص محصول سالم -

 
 

پیکتوگرام20 دقیقهتربیت ارزیاب بیان گزینه های نمایش داده شده - عادی نشستهدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 

 

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -جدول نمایش داده شده بیان  دقیقه20 هاورود و نکات مربوط به آن هایدرگاه تربیت ارزیاب

 
 رهگیری فرآیند: •

 رهگیری فرآیند تولید باید شامل موارد زیر باشد:
 

 مواد اولیه و بسته بندی

 نام ماده

 نام شرکت تولید کننده

 تصویر پروانه استاندارد

 تصویر پروانه ساخت

 فرآیند تولید
 فلوچارت تولید

 نقاط کنترلی

 
 

 

جدول20 دقیقهتربیت ارزیاب بیان جدول نمایش داده شده - نشستهدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 جدول نشسته -بیان جدول نمایش داده شده  دقیقه20 هاهای ورود و نکات مربوط به آندرگاه تربیت ارزیاب

 
 اصالت سنجی •

 مدارک زیر را بارگذاری نماید: ،تأیید تولیدکننده باید بعد از
 

 پروانه ساخت

 پروانه استاندارد

 پروانه حالل

 مدارک مربوط به ایزو

اخرین ازمون انجام شده آزمایشگاه اکرودیته 
 باقیمانده سموم...( -میکروبی -)شیمیایی 

 

 

جدول20 دقیقهتربیت ارزیاب بیان جدول نمایش داده شده - نشستهدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 مدل، وکتور نشسته عادی دقیقه20 هاهای ورود و نکات مربوط به آندرگاه ارزیابتربیت 

 
 کارشناس تخصصی ارزیابی:درگاه ورود 

هایی است که توسط تکمیل چک لیست ،وظیفه اصلی ارزیاب. نمایدهای ارزیابی را تدوین میچک لیست ،المللیتیم تخصصی موسسه با توجه به الزامات نشان طیب، استاندارهای ملی و بین
نظرات کیفی مشتریان را نیز بررسی او  اری شده توسط تولیدکننده در سامانه و ارزیابی فرآیند تولید را بر عهده دارد.ذسنجی اطالعات بارگوظیفه اصالتهمچنین ارزیاب  سسه تدوین شده است.ؤم

های مختلف سازمان را ای با ورود به سامانه نتایج ارزیابی بخشکارشناس ارزیاب به صورت دورهطورکلی، . بهکند )در مورد نظرات تشریحی و کیفی مشتریان(و آنها را تبدیل به امتیازات کمی می
 کند.اری میذدر آن بارگ

 

 
 
 

 

مدل، وکتور20 دقیقهتربیت ارزیاب نشسته عادیدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها



عالیم گرافیکی پیشنهادیزمان بندیسرفصل شیوه اجرای استادموضوع

 عالیم گرافیکی پیشنهادی شیوه اجرای استاد بندیزمان موضوع سرفصل
 مدل، وکتور نشسته -توضیح براساس مدل نمایش داده شده  دقیقه20 هاهای ورود و نکات مربوط به آندرگاه تربیت ارزیاب

 
 درگاه ورود مشتری:

کیفیت عالوه بر درگاه ورود کاربرد تبلیغاتی هم دارد و بخشی از هویت سازمان محسوب  ببرچس مناسب طراحی و در معرض دید مشتریان اصلی قرارداده می شود. ببرای هر سازمان یک برچس
موسسه را تکمیل کرده و پیشنهادات و انتقادات خود  مشتری چک لیست تهیه شده توسط شود.می کیفیت مشتری وارد صفحه ارزیابی سازمان بمندرج در برچس QRبعد از اسکن کردن  شود.می

 نماید.را در سامانه ثبت می

 
 
 

 

 

مدل، وکتور20 دقیقهتربیت ارزیاب توضیح براساس مدل نمایش داده شده - نشستهدرگاه های ورود و نکات مربوط به آن ها


