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 کیفیت رضوی   مؤسسهفصل اول: آشنایی با 

های طیب در موارد مختلف و ارائه  ، بر مبنای تدوین و تبیین شاخص1397ماه کیفیت رضوی در اردیبهشت مؤسسه 

 است.  ها تأسیس شده ارزیابی براساس این شاخصهای مدل

 کیفیت رضوی: وظایف مؤسسه

 انطباق  تدوین سیستم ارزیابی -1

 صیانت از برند رضوی   -2

 های فعال در راستای کیفیت ها و شرکتتوانمندسازی سازمان -3

 های کالن ملی  تالش و همراهی با طرح -4

 دوم: آشنایی با مفهوم ارزیابی  فصل 

 تأیید آن است.   ازرس، تطبیق آنچه که استاندارد شده با امور درحال اجرا و تأیید یا عدم وظیفه ممیز یا ب •

 وظیفه ارزیاب، بیان سطح اجرا و تعیین میزان و مقدار استاندارد است.   •

بندی سطح رعایت کیفیت و راهنمایی و کمک برای  دهی، رتبهدر ارزیابی برخالف بازرسی و ممیزی، بحث نمره •

 ح مطرح است و نه فقط بیان موارد درست و غلط برای دریافت مجوزها.  ارتقاء سط 

شونده است که باعث ایجاد صداقت و همکاری برای پیشرفت  مهم در ارزیابی، تعامل بین ارزیاب و ارزیابینکته  •

 شود.  شونده میارزیابی

 فصل سوم: آشنایی با مدل طیب 

 ها تفاوت مدل طیب با سایر مدل

هایی است که اصطالحاً  محصول دارای ویژگی بگیرد، آنمحصول تعلق نشان طیب، نمادی است که اگر به یک  •

 شود.  می گفته  "های طیبشاخص"ها به این ویژگی

 های قرآنی و دینی ما هماهنگ است.  ها، استانداردهایی هستند که با آموزهشاخص این •

 دهد.   های طیب انجامها و شاخصزیاب باید ارزیابی خود را براساس ویژگییک ار  •

 طیب:   های نشانارکان و ویژگی 

 حلیت:   -1

 شرعی، مفاد قانونی و موارد عرفی جامعه.   رعایت اصول    

 سالمت:   -2

 های استاندارد بهداشتی و عدم مغایرت آن با سالمت فرد و جامعه.  محصول با ویژگیهای یک هماهنگی ویژگی 

 اصالت: -3

 بودن محصول.  بودن و بومی بودن، ارگانیک حفظ طبیعی 
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 برکت:  -4

 وری، کیفیت و قیمت مناسب در یک محصول.  هرعایت بهر 

 جذابیت:   -5

 .جذابیت در شکل، فرم، زیبایی و موارد دیگر یک محصول 

 دهد.  رکن ارزیابی خود را انجام 5تکیه بر این  یک ارزیاب باید با 

 فصل چهارم: آشنایی با منطق ارزیابی  

 انطباقنظام ارزیابی 

کنیم در فرآیند کار، از این استانداردها  کرده و تالش میرا تعریف  هاییمنظور، استاندارد، مدل و ویژگیبرای این •

 کنیم.  ها به درستی استفاده و ویژگی

ارزیابی   -3استقرار استاندارد   - 2تعریف استاندارد  - 1عنصر انطباق براساس عملکرد درست سه نظام ارزیابی  •

 گیرد.  می که باید باشد، شکلآنچه مستقر شده با آنچه

شده نیاز است که باعث  انجام  عنصر کار خود را انجام بدهند، به فضایی برای اطالع عموم از آنچه که اگر این سه  •

 کننده محصوالت و خدمات خواهد شد.  ایجاد اطمینان و اعتماد در مصرف

 ارزیابی انطباق های آشنایی با مدل

 (  INQAملی کیفیت ایران )  مدل جایزه •

 یک مدل تعالی سازمانی است.            

  کند که شامل تعیینمعیار را بیان می 7رعایت این معیار اصلی است و دارای سندی است که چگونگی  7دارای 

 ها است.  ها و شرکتنامه برای سازماندهی و اعطای گواهیبندی و نمرهسطح، رتبه

 ارزیابی انطباقهای آشنایی با مدل

 (  ISO )  المللی ایزواستاندارد بین •

شتده استت. این ها، تعریف ستازمان جهانی برای هماهنگی رفتار مدیریتی ستازماناستتانداردی استت که توستط یک     

کیفیت فرآیندهای تولید، استتانداردهای  اصتالحی، کنترلگیری مدیریت، اقدامات  رفتار مدیریتی شتامل چگونگی شتکل

وسیله ممیزی،  غیره استت. طبق این نوع استتاندارد، به  انستانی ومحصتوالت و تولیدات، فروش محصتوالت، آموزش مناب   

 شود.  نامه داده میها و مؤسسات گواهیبه سازمان

 در کنار نظام ارزیابی انطباق، نیاز به نظام تأیید صالحیت است  

 ارزیابی انطباقهای آشنایی با مدل

 ای  استانداردهای بهداشت و ایمنی حرفه  •

•  OHSAS18000   
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• ISO 45000  هایی که در آن، نحوه رعایت بهداشتتت، ایمنی، رعایت ستتالمتی کار و بهداشتتت صتتنعتی بیان  مدل

 شود.  نامه صادر میشود و براساس آن گواهیمی

 ارزیابی انطباقهای آشنایی با مدل

   EFQMمدل  •

تجم    شده. این بنیاد ازتدوین  EFQMمؤلفه و معیار اصلی است که توسط بنیاد  9یک مدل سرآمدی دارای 

 شده است.  شرکت اروپایی و براساس مقاصد اقتصادی و مدیریتی تشکیل  14

    HACCP استاندارد •

 پردازد. های تولید مواد غذایی میها در محیطمدل به رعایت سالمت و جلوگیری از آلودگی این

کرده و نحوه مقابله، رعایت و  کننده و نقاط حساس نسبت به موارد میکروبی را شناسایی مدل نقاط آلوده این

 کند.  یزمینه را بیان م موارد برای جلوگیری از بروز مشکالت در این  نظارت بر این

 ارزیابی انطباقهای آشنایی با مدل

 مدل طیب   •

 سازمانی از بعد محصوالت و از بعد ارائه خدمات اصناف مطرح است.  طیب مدلی است که از بعد رعایت مسائل

   GHPمدل  •

 سازمان غذا و داروی آمریکا    FDAمدل  •

   GMPمدل  •

ها باید با شناخت از این  روز شوند. پس از آن، ارزیابو به دها باید طراحی شوند، نوشته شوند، بازنگری شونهمه این مدل

 ارزیابی اعطا شود.  ها بر مبنای نتیجه ها و برچسبها، نشاننامهدهند و در نهایت گواهی موارد، ارزیابی انجام

 حالل  نشان  •

 حالل در ابتدا یک دغدغه اسالمی است.  

 حالل دغدغه مسلمانان جهان برای مسئله غذا ازجمله ذبح شرعی است.  

ها  شده و به آن  حالل سیستمی است که براساس آن، غذا و محصوالت حالل و بدون اشکال شرعی شناسایی

 گیرد.  حالل تعلق می نشان

سالمت، ارگانیک و غیره  های بسیاری ازجمله استاندارد، حالل، سیب طیب، دربرگیرنده استانداردها و نشاننشان

 است. 

 تفاوت و شباهت نشان حالل با نشان طیب 

 تفاوت حالل با طیب شبیه به تفاوت ممیزی و ارزیابی است.  •

ملی، عرفی و مختلف )قوانین شتتترعی،   انینگیرد رعتایتت قویکی از مواردی کته در نشتتتان طیتب متدنظر قرار می •

 غیره( است و در حالل فقط رعایت قوانین شرعی است. 
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 در طیب، عالوه بر حالل بودن موارد دیگری هم مدنظر است.  •

 یک محصول اگر طیب باشد حتماً حالل هم هست ولی اگر حالل باشد ممکن است طیب نباشد.   •

 حالل در درون طیب وجود دارد.    نسبتی که حالل با طیب دارد این است که •

هایی مانند استتاندارد، حالل، ارگانیک و ستیب ستالمت، نیاز به ممیز استت ولی برای نشتان  برای دریافت نشتان •

 طیب نیاز به ارزیاب است. 

 ها برای ارتقاء برند و کیفیت است. ارزیاب طیب، یک مشاور، راهنما و همراه سازمان •

 های طیب  مدل ارزیابی بر مبنای شاخص

 پردازد.  های طیب میدهی هرکدام از شاخصدهی و چگونگی نمرهارزیابی طیب به نمرهمدل  •

 دهی هستیم.  ها، نیازمند منطق نمرهدهی یک ارزیاب به شاخصبرای نمره •

 شود. شده انجام میهای از قبل آمادهلیستدهی براساس چک نمره •

 شود.  میگفته   "رادار  منطق"شود که اصطالحاً به آن شکل یک طِیف، توسط ارزیاب انجام میدهی، به نمره •

 شود.  میگانه طیب، یعنی آراستگی، اصالت، حلیت، سالمت و برکت انجام ارزیابی طیب براساس ارکان پنجمدل  •

 دهی براساس منطق رادار  شیوه نمره

 ها کاربرد دارد.  گیری است و در بسیاری از مدلهمنطق رادار یک منطق انداز •

 عنصر مؤثر در کنار هم است:   4منطق رادار یک سیکل متشکل از  •

 کند.  آینده هدایت میریزی ( ما را به سمت اصالح مسیر و برنامهResultsنتایج یا خروجی ) -1

 ( Approach)  رویکرد -2

 ( Deploymentاجرا ) -3

 ( Refinement and Assessmentارزیابی و اصالح ) -4

 کار بر مبنای طیف رادار است.   دادن براساس رادار، با نگرش بر چگونگی انجاممنطق نمره  •

دهی تأثیرگذار  وزن و اولویت ارکان طیب در محصوالت مختلف ممکن است متفاوت باشد و این مسئله در نمره •

 است. 

 لیست ارزیابی های تهیه چکویژگی 

های طیب  های مطالعاتی، برای تعیین و تعریف شاخصها و انجام پروژهعات، ارائه انجام پژوهشبراساس مطال •

 شود. برای یک محصول تهیه می

 شود.  میارزیابی گفته  ها که مدلگیری شاخصانجام مطالعات برای اندازه •

 شود.   ارزیابی تعریف مفهومی در سیستم ما بدون مدل سازی علمی )کسب محتوا( نباید هیچ مدل برای جریان •

 شویم. کیفی، در گرفتن بازخورد، اصالحات و غیره، دچار مشکالتی میگیری معیارهای بدون اندازه •

 ای است.  ویژه گیری، دارای اهمیتکمی برای اندازه کیفی به معیارهایتبدیل معیارهای  •
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 سازی علمی  جریان

 .  ها هستندها، ارزیابلیستروزشدن چک کننده برای بازنگری و بهیکی از ارکان کمک  •

سازهای علمی  کیفیت( و جریان  افراد مرتبط با بازار )معاونت توسعه بازار(، افراد مرتبط با ارزیابی )معاونت ارزیابی •

کننده در  کنند و از همه عوامل کمک ها با هم همکاری میلیستچک نشان(، هنگام بازنگری )معاونت توسعه 

 کنند.  میاصالح آن استفاده 

ها،  فکری ارزیاب، از نظر و همکاری " نشانمعاونت توسعه "سازی علمی، عالوه بر تعریف جایگاه برای جریان •

شده استفاده  های تعریفها و شاخصلیستچک شونده نیز برای اصالح ها و خودارزیابی نهادهای ارزیابیبازاریاب

 شود.  می

های طیب و  ها، کمک و همکاری با مؤسسه برای اصالح، تقویت و بهبود شاخصیکی از وظایف ارزیاب •

 ها است.  لیستچک 

 کیفیت رضوی   فصل پنجم: آشنایی با سامانه

 کیفیت رضوی  آشنایی با سامانه 

رسانی و هماهنگی عناصر، هم برای خود و هم برای اطمینان و  نظام ارزیابی انطباق نیاز به فضایی برای اطالع •

 کننده نهایی دارد.  اعتماد مشتری یا استفاده

ها، استانداردها، موارد ارزیابی،  لیستای باشد که چک تواند شامل موارد مختلف، ازجمله سامانهفضا میاین  •

 باشد.  ها در آن وجود داشته های مورد ارزیابی و خروجی و نتایج ارزیابیاطالعات شرکت

 وظایف سازمان استاندارد:  

 ها  بندی، نگهداری و توزی  استانداردسازیمدیریت، جم  •

 ها  ارزیابی و نظارت بر ارزیابیها، ترغیب و تشویق فضای ها، انجام تأیید صالحیتنظارت بر سازوکار ارزیابی •

  ارزیابی کیفیت رضوی: سامانه

سازی  طیب ورود پیدا کرده و در پیاده هایی که در راستای مدلها، محصوالت و سازمانسامانه، شرکتین ا •

 کند.  کنند را معرفی میها تالش میمدل

ها، استتتتانداردها،  تولید، ویژگیتولید، روش  ستتتامانه، اطالعات یک محصتتتول، شتتتامل مواد اولیه، محل  در این  •

 گیرد.  مجوزها، راهنمای مصرف و غیره، قرار می

 شود. می  اند، ثبتدر این سامانه، نمره یا نمرات محصوالتی که توسط ارزیاب طیب مورد ارزیابی قرار گرفته •

 گیرد.در اختیار مشتری قرار می QR code  نمرات محصوالت توسط یک   •

 ای، توستط این واستطه ارزیابی دورهکیفی بر محصتوالت و ایجاد اطمینان به اطالعات مورد نیاز محصتوالت، نظارت •

 گیرد.  سامانه در اختیار مشتری قرار می

ها قرار  د اطالعت آنها برای وروها و شرکتسامانه درگاهی برای تولیدکنندگان محصوالت، سازمان  در این •

 گیرد.  می
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   :اطالعات شامل این

استانداردهای   - 3روش و فرآیند تولید محصول   -2های فنی محصول  ویژگی - 1محصول: شناسنامه  •

 مجوزهای محصول   - 4شده محصول رعایت

 های سازمان تولیدکننده محصول ویژگی •

 مصرف محصول   راهنمای •

 ، خریداران و ذینفعان محصول است.  هادریافت و ثبت نظرات مشتریسامانه، محلی برای  این •

 گیرد.  ها در سامانه قرار مینتایج، نمرات و نظرات ارزیاب •

 شود.  می سنجی و اعتمادسازی شناختهسامانه با واژه اصالتخروجی این  •

طیب به   شود و نشانمقایسه میشود، با ویژگی و نمره طیب سامانه داده می نمره کیفیتی که در این •

 کرده باشند.  شود که نمره مورد نیاز برای طیب را کسب محصوالتی اعطا می

 های طیب  اصل ویژگی 

 شود.  لیست ویژه آن تهیه محصول، سازمان یا خدمات باید چک  برای هر •

 باشد، ارزیاب است.  لیست مشارکت داشته تواند در تهیه چک که مییکی از کسانی  •

 . باشدلیست، مشارکت داشته چک  تواند در تهیهبر ارزیاب، تولیدکننده هم می عالوه •

 باشد.  لیست، باید قابلیت بازنگری داشته این چک  •

 شود. گزارش بازخورد ارزیاب باید در سامانه ثبت •

 ها در سامانه، باید توسط ارزیاب دریافت و مالحظه شوند.  شده مشترینظرات ثبت •

 کند.    وسیله آن فعالیت ارزیابی خود را مدیریتای ارزیاب ابزار مناسبی است تا بهسامانه، بر •

داشت چرا که اعتبار    دهی به محصولو باالیی در ارزیابی و نمره طیب باید دقت ویژهبرای تخصیص نشان  •

 مسئله است. مؤسسه و ارزیاب، وابسته به این

 باشد.  در ارزیابی یک ارزیاب تأثیر داشته ای نباید  ای و سلیقهمسائل و موارد حاشیه •


