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راهنماي متقاضيان چهاردهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني

ناشر: انجمن	مدیریت	منابع	انسانی	ایران
طرح جلد و صفحه آرايی:	ناظم	رام

کليه حقوق و امتياز اين نشريه برای انجمن مديريت 
منابع انسانی ايران محفوظ می باشد.

بازنويسی،  بازرگانی،  و  تجاری  استفاده  هرگونه 
تصويربرداری،  به صورت  برداشت  خالصه نويسی، 
ضبط کامپيوتری، تهيه لوح فشرده، شبکه اطالع رسانی 
و هرگونه تکثير بدون اجازه کتبی از ناشر ممنوع و 

قابل پيگيری است.
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امروزه	سازمان	ها	با	تحوالت	بزرگی	مواجه	هستند،	روندهای	جهانی	ایجاب	می	کند	که	سازمان	ها	استراتژی	ها	و	مدل	های	کسب	و	کار	خود	
را	با	تحوالت	روزافزون	همراه	سازند.	مدیریت	منابع	انسانی	به	عنوان	یکی	از	مهمترین	ابعاد	مدیریتی	سازمان	ها،	نقش	تعیین	کننده	ای	در	
ارزش	آفرینی	برای	سازمان	و	ذینفعان	آن	ایفا	می	کند.	در	عصر	تحول	و	پیدایش	و	توسعه	فناوری	های	نوین	که	دامنه	تأثیرات	آن	ها	حوزه	
کارکنان	را	بطور	گسترده	و	فزاینده	ای	در	برمی	گیرد،	نقش	متخصصان	منابع	انسانی	نیز	دستخوش	تحولی	اساسی	شده	است	و	بیش	از	هر	زمان	

دیگری	آنها	باید	بر	تقویت	ارتباطات	و	اعتماد،	توسعه	فرهنگ،	پرورش	نیروی	کار	انعطاف	پذیر	و	ارتقاء	دلبستگی	کارکنان	متمرکز	شوند.	
انجمن	مدیریت	منابع	انسانی	ایران،	نخستین	ویرایش	مدل	تعالی	منابع	انسانی	را	در	سال	13۸۸	به	جامعه	مدیران	کشور	معرفی	کرده	است.	
این	مدل	دارای	سه	رکن	اصلی	است.	مفاهیم	بنیادین	تعالی	منابع	انسانی	تصویری	روشن	از	ویژگی	های	یک	سازمان	متعالی	را	ارائه	می	کنند.	
معیارهای	تعالی	منابع	انسانی	از	سازمان	ها	می	خواهند	تا	برای	عینیت	بخشیدن	به	مفاهیم	بنیادین،	رویکردهای	یکپارجه	خود	را	همسو	با	
استراتژی	ها	و	در	راستای	دستیابی	به	اهداف	و	چشم	انداز	سازمان،	طراحی	کرده	و	به	اجرا	بگذارند.	منطق	ارزیابی	در	مدل	تعالی	منابع	انسانی	
این	امکان	را	در	اختیار	سازمان	ها	می	گذارد	تا	پس	از	اجرای	رویکردها،	میزان	دستیابی	به	اهداف	و	نتایج	مورد	انتظار	ذی	نفعان	را	مورد	ارزیابی	
قرار	داده	و	نقاط	قوت	و	زمینه	های	قابل	بهبود	خود	را	شناسایی	کنند	و	نسبت	به	تعریف	برنامه	های	بهبود	و	اولویت	بندی	آنها	اقدام	نموده	و	با	

اجرای	این	برنامه	ها	در	مسیر	تعالی	قرار	گیرند.		
این	مدل،	طی	سال	های	گذشته	مبنای	ارزیابی	سازمان	های	متقاضی	جایزه	تعالی	منابع	انسانی	نیز	قرار	گرفته	است	و	بر	اساس	نتایج	حاصل	از	
این	ارزیابی	ها،	بهترین	تجارب	در	حوزه	مدیریت	منابع	انسانی	شناسایی	و	به	سایر	سازمان	های	کشور	معرفی	شده	است	و	سازمان	های	برتر	نیز	
مورد	تقدیر	قرار	گرفته	اند.	آموزش	این	مدل	در	سازمان	ها،	ضمن	ایجاد	همزبانی	و	توسعه	تفکر	سیستمی،	راهنمای	جامعی	نیز	برای	طراحی	و	
استقرار	نظام	های	مدیریت	منابع	انسانی،	متناسب	با	شرایط	اقتضایی	و	سطح	بلوغ	سازمان	ها	در	همه	حوزه	های	کسب	و	کار	و	در	تمامی	اندازه	ها	
اعم	از	سازمان	های	بزرگ،	متوسط	و	کوچک	به	شمار	می	رود.	به	این	ترتیب	با	معرفی	مدل	تعالی	منابع	انسانی	فضای	یادگیری	گسترده	ای	در	

سطح	کشور	ایجاد	شده	و	توانسته	است	نقش	مؤثری	را	در	جهت	توسعه	نظام	های	مدیریتی	در	سازمان	های	کشورمان	ایفا	کند.	

پیام رئیس انجمن

مدل	تعالی	منابع	انسانی	ویرایش	1401،	با	توجه	به	تحوالت	به	وجود	آمده	در	عرصه	دانش	مدیریت	و	ظهور	
فناوری	های	نوین،	تدوین	شده	است	و	اهدافی	از	قبیل	همسویی	با	تحوالت	جهانی،	تحوالت	محیط	کسب	و	کار،	
توجه	به	انتظارات	ذی	نفعان	و	تأمین	نیازهای	آنها،	در	نظر	داشتن	مفاهیم	نوین	در	رهبری	سازمان	ها،	افزایش	
اثربخشی	مدل	برای	ارزش	آفرینی	بیشتر	در	سازمان	ها	و	قابلیت	استفاده	به	عنوان	چارچوبی	جامع	برای	طراحی	و	
اجرای	نظام	های	مدیریت	منابع	انسانی،	تکیه	بر	دانش	و	تجربیات	ارزشمند	کسب	شده	طی	سال	های	گذشته	و	

یادگیری	از	سایر	مدل	های	معتبر،	در	تدوین	ویرایش	جدید	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	
به	پاس	نکوداشت	تالش	های	اثربخشی	که	به	پیدایش	این	ویرایش	انجامیده	است،	الزم	می	داند	که	مراتب	تقدیر	
و	تشکر	خود	را	از	حمایت	همه	جانبه	اعضاء	هیئت	مدیره	انجمن	و	تمامی	متخصصان،	استادان،	مدیران،	ارزیابان	
و	صاحب	نظران	مدیریت	منابع	انسانی،	به	ویژه	اعضاء	کارگروه	بازنگری	مدل	که	در	مراحل	مختلف	تدوین	این	

ویرایش	نقش	مؤثر	خود	را	ایفا	کرده	اند،	ابراز	دارد.
انجمن	مدیریت	منایع	انسانی	ایران	با	معرفی	ویرایش	جدید	مدل	تعالی	منابع	انسانی،	گامی	دیگر	در	جهت	تحقق	
اهداف	و	رسالت	های	خود	برداشته	و	امیدوار	است	نقش	مؤثری	را	در	ارتقاء	نظام	های	مدیریت	منابع	انسانی	
در	سازمان	های	کشورمان	ایفا	کند.	بی	شک	استقرار	این	مدل	در	سازمان	ها	ارتقاء	شایستگی	ها	و	توانمندی	های	
ارزشمندترین	سرمایه	های	آنها	را	به	همراه	خواهد	داشت.	باور	داریم	که	با	استعانت	از	خداوند	متعال	و	بهره	گیری	
از	تمامی	ظرفیت	های	منابع	انسانی	و	نعمت	های	گسترده	خداوندی	است	که	سازمان	ها	به	عملکرد	عالی	دست	

می	یابند	و	با	حرکت	در	مسیر	تعالی،	رشد	و	شکوفایی	کشور	عزیزمان	را	در	تمامی	عرصه	ها	رقم	می	زنند.

سيد مسعود همايونفر
رئيس انجمن مديريت منابع انسانی ايران
۷ شهريور ماه ۱۴۰۱
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بخشاولبخشاولبخشاول

جايزه تعالي منابع انساني
جایزه	تعالی	منابع	انسانی	براساس	مفاد	نظام	نامه	و	دستورالعمل	های	آن	به	برترین	سازمان	های	
ایرانی	که	حائز	شرایط	الزم	برای	قرار	گرفتن	در	یکی	از	سطوح	تعالی	حوزه	مدیریت	منابع	

انسانی	باشند	اعطاء	می	گردد.

اهداف جايزه تعالی منابع انساني
	ایجاد	فضای	رقابتی	مناسب	میان	سازمانها

	فراهم	آورن	امکان	تبادل	تجربیات	موفق	میان	آنان
	انتخاب،	معرفی	و	قدر	دانی	از	سازمان	های	برتر	در	حوزه	مدیریت	منابع	انسانی

دامنه کاربرد
کلیه	سازمان	هایی	که	یکی	از	اهداف	استراتژیک	خود	را	رسیدن	به	تعالی	در	حوزه	مدیریت	
به	 این	مدل	 اجرای	 باشند.	 انسانی	می	دانند	می	توانند	متقاضی	شرکت	دراین	جایزه	 منابع	
	»	)SME's(	متوسط	و	کوچک	های	»سازمان	و	بزرگ«	های	»سازمان	گروه	دو	در	تفکیک

صورت	می	گیرد.

اهداف و ارکان

شورای راهبری

مدیر جایزه

دبیرخانه

شورای علمی و داوری

ارکان جايزه تعالي منابع انساني
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مدير جايزه
به	منظور	ایجاد	هماهنگی	بیشتر	میان	شورای	علمی	و	داوری	و	دبیرخانه	جایزه	با	شورای	
راهبری	جهت	اجرای	هرچه	دقیق	تر	فرایند	جایزه	یک	نفر	فرد	آگاه	به	فرایند	مذکور	ترجیحًا	
با	سابقه	مدیریتی	مناسب	و	نام	آشنا	در	مباحث	مدیریت	منابع	انسانی	به	عنوان	مدیر	جایزه	

از	سوی	رئیس	شورای	راهبری	انتخاب	می	گردد.

دبيرخانه جايزه
دبیرخانه	وظیفه	تهیه	برنامه	زمانی	عملیات	اجرایی	هر	دوره	فرایند،	تهیه	و	تدوین	آیین	
نامه	ها	و	دستورالعمل	های	اجرایی،	ابالغ	مصوبات	شورای	راهبری	به	شورای	علمی	و	داوری،	
اجرای	کلیه	فعالیت	های	کارشناسی	مورد	نیاز	شوراهای	مختلف،	اطالع	رسانی	مستمر	در	
خصوص	اعطاء	جایزه	به	کلیه	سازمان	ها،	انجام	فراخوان	عمومی	و	در	صورت	نیاز	برگزاری	
همایش	به	نحو	مقتضی	و	سایر	فعالیت	های	مرتبط	با	امور	اجرایی	فرایند	اعطای	جایزه	را	

برعهده	دارد.

شورای راهبری
وظیفه	این	شورا	سیاستگذاری،	راهبری	و	هدایت	جایزه	تعالی	منابع	انسانی	می	باشد.	همچنین	
کنترل	و	نظارت	دقیق	بر	عملکرد	شورای	علمی	و	داوری	و	دبیرخانه	جایزه	را	نیز	بر	عهده	

دارد.	

شورای علمی و داوری
این	شورا	وظیفه	نظارت	و	بازنگری	در	زمینه	کلیه	مباحث	علمی	مرتبط	با	جایزه	تعالی	
منابع	انسانی	و	همچنین	بررسی	و	اعالم	نتایج	نهائی	ارزیابی	سازمانهای	شرکت	کننده	در	

فرایند	جایزه	را	عهده	دار	است.	
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تعالي منابع انساني- ویرایش 1401

دومدومبخشبخشبخشدوم

مفاهيم بنيادين
مدل	جایزه	یک	چارچوب	جامع	مبتنی	بر	مجموعه	ای	از	مفاهیم	بنیادین،	معیارها	و	شاخص	ها	در	تمامی	ابعاد	منابع	
انسانی	سازمان	است	که	به	مدیران	منابع	انسانی	یاری	می	دهد	تا	ازطریق	ارزیابی	مستمر	راهبردها،	فرایند	ها	و	نتایج	
منابع	انسانی	و	سازمان،	نقاط	قوت	و	فرصت	های	قابل	بهبود	خود	را	شناسایی	نموده،	تا	برای	بهبود	آنها	و	رسیدن	

به	سازمان	یادگیرنده	و	توسعه	یافته		برنامه	ریزی	نمایند.
مفاهیم	بنیادین	تعالی	منابع	انسانی	عبارتند	از:

	رهبري	آینده	نگر	و	فرهنگ	ساز
	ارزش	آفرینی	منابع	انساني

	تفکر	سیستمي	و	مدیریت	فرایندي		
	یادگیري،	نوآوری	و	تحول

	شایستگی	و	دلبستگی	کارکنان
	مسئولیت	اجتماعی	و	اخالق	حرفه	ای

	نتایج	پایدار	در	اکوسیستم	منابع	انسانی

ارکان	تعالی	منابع	انسانی	شامل	موارد	زیر	است:
1-	مفاهیم	بنیادین

2-معیارها
3-منطق	ارزیابي
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معيارهای تعالی منابع انسانی
	معیارهای	تعالی	منابع	انسانی	شامل	سه	بخش	اصلی	است:

 راهبردها
 فرآیندها

 نتایج
راهبردها	ضمن	آنکه	تعیین	کننده	و	جهت	دهنده	طراحی	و	اجرای	فرایندهای	منابع	انسانی	
هستند،	به	همراه	فرایندها،		حوزه	های	منابع	انسانی	یک	سازمان	را	حمایت	و	یکپارچه	می	کنند	
و	نتایج	آنچه	را	که	یک	سازمان	در	حوزه	منابع	انسانی	و	عملکرد	سازمانی	به	دست	می	آورد	

پوشش	می	دهند.	
نتایج	بر	اثر	حمایت	راهبردها	و	فرایندهای	منابع	انسانی	به	دست	می	آیند	و	راهبردها	با	

گرفتن	بازخورد	از	نتایج	اجرای	فرایندها،	بهبود	می	یابند.
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)معيار۱( رهبری منابع انسانی
رهبران	منابع	انساني،	در	تدوین	جهت	گیری	استراتژیک	سازمان	و	استراتژي	منابع	انساني	و	توسعه	فرهنگ	سازمانی	مشارکت	فعال	دارند	

و	در	پای	بندی	به	ارزش	های	سازمانی،	با	رفتار	خود	الگوی	کارکنان	هستند.
۱-الف( -	رهبران	منابع	انساني	در	تدوین	جهت	گیری	استراتژیک	سازمان	و	استراتژي	منابع	انساني	مشارکت	فعال	دارند.	

۱-ب( -	رهبران	منابع	انساني	در	توسعه	فرهنگ	سازماني	نقش	فعال	دارند	و		با	رفتار	خود	الگوی	کارکنان	هستند.
۱-ج( -	رهبران	منابع	انساني	از	جاری	سازی	استراتژی	و	برنامه	های	منابع	انساني	اطمینان	حاصل	مي	کنند.

۱-د( -	رهبران	منابع	انساني	نقش	خود	را	براي	ایجاد	انگیزه	و	افزایش	دلبستگی	کارکنان	ایفا	مي	کنند.
۱-هـ( -	رهبران	منابع	انساني	تغییر	و	تحول	سازماني	را	مدیریت	مي	کنند.

)معيار2(  استراتژی منابع انسانی
سازمان	هاي	متعالي	استراتژی	منابع	انسانی	خود	را	با	درک	اکوسیستم	منابع	انسانی	و	با	تاکید	بر	اصول	پایداری،	

معيارها
مدل	تعالی	منابع	انسانی	دارای	9	معیار	و31	زیر	معیار	به	همراه		نکات	راهنمای	مرتبط	با	هر	زیرمعیار	می	باشد	که	در	زیر	به	عناوین	
معیارها	و	زیرمعیارها	پرداخته	می	شود.	برای	دسترسی	به	متن	کامل	مدل	تعالی	منابع	انسانی	ویرایش	1401،	به	سایت	اینترنتی	

انجمن	مراجعه	کنید.
	 	 معیار	1-	رهبری	منابع	انسانی	

معیار	2-	استراتژی	منابع	انسانی
معیار	3-	برنامه	ریزی	و	تأمین	منابع	انسانی	

معیار	4-	توسعه	منابع	انسانی
	 معیار	5-	جبران	خدمت	و	محیط	کار	

معیار	6-	روابط	کار	و	کارکنان
	 معیار	7-	نتایج	برداشتی	کارکنان	
معیار	۸-	نتایج	عملکردی	منابع	انسانی

معیار	9-	نتایج	سازمانی

 

و	 کارکردی	 استراتژی	های	 طریق	 از	 و	 کرده	 تدوین	 سازمان	 استراتژیک	 جهت	گیری	 راستای	 در	
برنامه	های	عملیاتی	بلندمدت	و	کوتاه	مدت	منابع	انسانی	به	اجرا	می	گذارند.

2-الف( - اکوسیستم	منابع	انسانی،	انتظارات	ذی	نفعان	و	قابلیت	های	سازمان	شناسایی،	تحلیل	و	درک	می	شود.
استراتژیک	 با	جهت	گیری	 همسو	 آن	 کارکردی	 استراتژي	های		 و	 انسانی	 منابع	 استراتژی	 2- ب(-	

سازمان	تدوین	می	شود.	
بازنگری	 و	 ارزیابی	 اجرا،	 برنامه	ریزی،	 برای	 انسانی	 منابع	 استراتژیک	 عملکرد	 مدیریت	 2-ج(-	

استراتژی	ها،	طراحی	و	اجرا	می	شود.

)معيار3( برنامه ريزی و تأمين منابع انسانی
سازمان	هاي	متعالي	فرآیند	برنامه	ریزي	و	تأمین	منابع	انساني	و	ساختار	سازمانی	را	همسو	با	جهت	گیری	

استراتژیک	سازمان	و	در	پشتیبانی	از	استراتژي	منابع	انساني	طراحی	کرده	و	به	اجرا	می	گذارند.	
3-الف( –	برنامه	ریزي	براي	برآورد	منابع	انساني	مورد	نیاز	سازمان	انجام	مي	شود.		

3-ب( –	فرآیندهاي	جذب،	انتخاب	و	استخدام	طراحي	و	استقرار	مي	یابد.
3-ج( – فرآیند	جامعه	پذیري	و	بکارگماري	کارکنان	طراحي	و	استقرار	مي	یابد.
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3-د( –	فرصت	های	پیشرفت	شغلی	برای	کارکنان	برنامه	ریزی	و	مدیریت	می	شود.10
3-هـ( –	نیاز	آینده	سازمان	به	مدیران	و	مشاغل	کلیدي	برآورده	می	شود.	

)معيار۴( توسعه منابع انسانی
سازمان	هاي	متعالي	به	منظور	ارتقاء	سطح	شایستگي	های	کارکنان،	ایجاد	انگیزه	و	توسعه	عملکرد	آنان	در	جهت	خلق	ارزش	و	دستیابي	

به	نتایج	پایدار	سازمانی،	فرهنگ	یادگیري	را	توسعه	داده	و	دانش	و	آموزش	را	با	استفاده	از	فناوری	های	نوین	مدیریت	مي	کنند.
۴-الف( - دانش	سازمان	همسو	با	جهت	گیري	استراتژیک	سازمان،	با	استفاده	از	فناوري	هاي	نوین	به	منظور	تحقق	اهداف	سازمانی	

مدیریت	مي	شود.
ارتقاء	 به	منظور	 استراتژیک	سازمان،	 با	جهت	گیري	 و	سازماني،	همسو	 تیمي	 یادگیري	در	سطح	فردي،	 و	 –	آموزش	 ۴-ب( 

شایستگی	ها	و	توانایی	هاي	نوآورانه	کارکنان	مدیریت	مي	شود.		
۴-ج( -	عملکرد	کارکنان	در	راستای	تحقق	اهداف	سازمانی،	با	همسوسازي	اهداف	فردي،	تیمي	و	سازمانی	و	مشارکت	ذي	نفعان	

مرتبط	برای	دستیابی	به	عملکرد	عالی،	مدیریت	مي	شود.				

)معيار5( جبران خدمت و محيط کار
سازمان	های	متعالی	نظام	جبران	خدمت	و	پاداش،	مزایای	رفاهی	و	نگهداشت	را	متناسب	با	درک	و	تحلیل	نیازها	و	تحوالت	حال	
و	آینده	و	در	جهت	ارتقاء	دلبستگی	و	انگیزش	کارکنان	طراحی	کرده	و	به	اجرا	می	گذارند	و	محیط	کار	سالم،	ایمن	و	مطلوبی	را	

برای	کارکنان	ایجاد	می	کنند.
5-الف( -	نظام	پرداخت	ثابت	به	کارکنان،	همسو	با	استراتژی	منابع	انسانی	طراحی	شده	و	به	اجرا	گذاشته	می	شود.	

5-ب(  -	نظام	پرداخت		متغیر	و	پاداش	ها	مبتنی	بر	عملکرد،	و	مزایا	و	تسهیالت	رفاهی	متناسب	
با	انتظارات	و	مطلوبیت	گروه	های	مختلف	طراحی	و	اجرا	می	شود.

اصول	 رعایت	 و	 سازمانی	 مطلوب	 فضای	 با	 همراه	 نشاط،	 با	 و	 ایمن	 سالم،	 کار	 محیط	  - 5-ج( 
پایداری،	ایجاد	می	شود.

		
)معيار6( روابط کار و کارکنان

سازمان	هاي	متعالي	روابط	کار	را	مدیریت	کرده	و	فرایندها	و	کانال	های	ارتباطی	کارکنان	و	ذی	نفعان	
مرتبط	را	برای	توسعه	فرهنگ	سازمانی	و	مشارکت	کارکنان	در	نظام	تصمیم	گیری،	همسو	با	جهت	گیری	

استراتژیک	سازمان	و	متناسب	با	نیازهای	ارتباطی	حال	و	آینده،	طراحی	کرده	و	به	اجرا	می	گذارند.
6- الف( -	برنامه	ها	و	کانال	های	ارتباطی	برای	برقراری	ارتباطات	سازمانی	و	ایجاد	فضای	گفتمان	

به	منظور	توسعه	فرهنگ	سازمانی	و	افزایش	دلبستگی	کارکنان	مدیریت	می	شود.	
توانمندسازی	 آفرینی،	 اعتماد	 براي	 برنامه	هایي	 و	 می	یابد	 توسعه	 کارکنان	 مشارکت	 6-ب(- 

کارکنان	و	تفویض	اختیار	طراحی	و	اجرا	مي	شود.
6-ج(- روابط	کار،	پاسخگویی	در	قبال	ذی	نفعان،	مشارکت	در	امور	اجتماعی،	رعایت	ارزش	ها	و	

ترویج	اخالق	سازمانی	با	توجه	به	أصول	پایداری	مدیریت	می	شود.		

)معيار۷( نتايج برداشتی کارکنان
سازمان	های	متعالی	با	استفاده	از	روش	های	متنوعی	نظیر	نظرسنجی،	گروه	های	کانونی،	مصاحبه	های	
طرح	ریزی	شده	نسبت	به	سنجش	و	تحلیل	نگرش	ها	و	برداشت	های	کارکنان	خود	در	حوزه	منابع	

انسانی	اقدام	می	کنند.	
متنوع،	 روش	های	 از	 استفاده	 با	 شغلی	 رضایت	 با	 ارتباط	 در	 کارکنان	 برداشت	های	 	– ۷-الف( 

اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.		
۷-ب( –	برداشت	های	کارکنان	در	ارتباط	با	تعهد	و	دلبستگی	سازمانی	با	استفاده	از	روش	های	

متنوع،	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.	
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)معيار8( نتايج عملکردی منابع انسانی
سازمان	های	متعالی،		به	منظور	تحقق	اهداف	و	برنامه	هاي	استراتژیک	حوزه	منابع	انساني،	نتایج	کلیدي	فرآیندهاي	منابع	انساني	را	پایش	

کرده	و	شاخص	های	عملکردی	این	فرایندها	را	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	کنند.	
8-الف( –	شاخص	های	عملکردی	برنامه	ریزی	و	تأمین	منابع	انسانی	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.	

8-ب( –	شاخص	های	عملکردی	توسعه	منابع	انسانی	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.	
8-ج( –	شاخص	های	عملکردی	جبران	خدمت	و	محیط	کار	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.

8-د( –	شاخص	های	عملکردی	روابط	کار	و	کارکنان	اندازه	گیری	و	تحلیل	می	شود.	

)معيار9( نتايج سازمانی
سازمان	هاي	متعالي	با	یکپارچه	سازی	رویکردهای	منابع	انسانی	با	سایر	رویکردهای	سازمانی	و	اجرای	نظام	مند	آن	ها	همسو	با	جهت	گیری	

استراتژیک	سازمان،	دستاوردها	و	اهداف	استراتژیک	خود	را	محقق	می	سازند.	
9-الف( -	دستاوردهای	استراتژیک	مالی	و	غیرمالی	سازمان	محقق	می	شود.		

9-ب( -	اهداف	عملکردی	فرایندهای	کلیدی	سازمان	محقق	می	شود.

9-ج( -	نیازها	و	انتظارات	ذی	نفعان	کلیدی	سازمان	برآورده	می	شود.

توزيع امتيازات
نحوه	توزیع	امتیازات	مدل	به	صورت	ذیل	است:

		1۸	%						)	معادل	1۸0	امتیاز	(	  راهبردها			
		42	%						)	معادل	420	امتیاز	(	  فرآیند	ها			

	)	معادل	400	امتیاز	( 							%	40	  نتایج							
هر	یک	از	معیارها	درصدی	از	ارزش	کل	وزن	)100%(	و	کل	امتیازات	)1000	امتیاز(	را	در	مدل	به	خود	
اختصاص	می	دهند	که	این	تقسیم	بندی	نشان	دهنده	تأکید	مدل	بر	اهمیت	تعیین	راهبردها	و	اجرای	آن	در	

قالب	فرآیند	ها	جهت	تبدیل	شدن	به	نتایج	سازمان	است.

جدول توزیع امتیازات مدل تعالی منابع انسانی
امتیازات معیار     ابعاد  

100 رهبری منابع انسانی      
80 استراتژی منابع انسانی    راهبردها  

180 جمع       
125 برنامه ریزی وتامین منابع انسانی     
120 توسعه منابع انسانی      
100 جبران خدمت و محیط کار    فرایندها  

75 روابط کار و کارکنان      
420 جمع       
150 نتایج برداشتی کارکنان       
100 نتایج عملکردی منابع انسانی   نتایج  
150 نتایج سازمانی      
400 جمع       

 1000 جمع کل       
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منطق ارزيابي

ــاذ	 ــای	اتخ ــه	رویکرده ــد	ک ــی	درمی	یابن ــق	ارزیاب ــک	منط ــه	کم ــا	ب ــازمان	ه س
شــده	تــا	چــه	انــدازه	توانســته	انــد،	اهــداف	اســتراتژیک	ســازمان	را	محقق	ســازند.
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م مبخشبخشبخشسو مسو سو

خود ارزیابي

خود ارزيابي تعالي منابع انساني  
خود	ارزیابی	یک	بازنگری	منظم،	سیستماتیک	و	جامع	از	فعالیت	های	سازمان	و	نتایج	آن	

بر	اساس	مدل	تعالی	منابع	انسانی	است.

مزاياي خود ارزيابي
 نقاط	قوت	و	قابل	بهبود	منابع	انسانی	سازمان	را	شناسایی	می	کند.

انسانی	 منابع	 بهبود	 مسیر	 می	توان	 آن	 طریق	 از	 که	 است	 ساختار	مند	 رویکرد	 یک	  
سازمان	را	به	طور	منظم	ارزیابی	و	تحلیل	کرد.		

 زبانی	مشترک	و	چارچوبی	مفهومی	برای	روش	مدیریت	و	بهبود	منابع	انسانی	سازمان	ایجاد	
می	کند.	

 به	افراد	سازمان	مفاهیم	اساسی	تعالی	منابع	انسانی	و	نحوه	ارتباط	آنها	با	مسؤلیت	های	شان	
را	آموزش	می	دهد.	

 کارکنان	تمامی	سطوح	و	واحدهای	سازمانی	را	در	فرآیند	بهبود	منابع	انسانی	سازمان	
درگیر	می	سازد.		

 تجربیات	موفق	منابع	انسانی	در	درون	سازمان	را	شناسایی	کرده	و	تسهیم	می	کند.	
 با	استفاده	از	مجموعه	ای	از	معیارهای	مورد	پذیرش،	مقایسه	منابع	انسانی	سازمان	را	با	

سازمان	های	دیگر	)مشابه	یا	متفاوت(	تسهیل	می	کند.	
یکپارچه	 سازمان	 روزانه	 عملیات	 درون	 در	 را	 انسانی	 منابع	 بهبود	 مختلف	 اقدامات	  

می	کند.	
 به	بهبود	استراتژی	ها،	برنامه	های	منابع	انسانی	و	کسب	و	کار	کمک	می	کند.	

 از	طریق	تعیین	جوایز	درون	سازمانی	فرصت	هایی	را	برای	تقدیر	از	موفقیت	ها	فراهم	
می	سازد.	

 سازمان	را	برای	شرکت	در	جوایز	ملی	و	بین	المللی	آماده	می	سازد.



راهنمای متقاضیان 
چهاردهمین دوره

 جایزه تعالی
 منابع انسانی

14

فرايندخود ارزيابي

رويکرد هاي خود ارزيابي  
چهار	رویکرد	خود	ارزیابی	که	سازمان	ها	می	توانند	از	آنها	برای	ارزیابی	عملکرد	خود	و	

دستیابی	به	نقاط	قوت	و	زمینه	های	قابل	بهبود	استفاده	کنند	عبارتند	از:
	 رویکرد	کارگاهی	 	  رویکرد	پرسشنامه		

	 رویکرد	شبیه	سازی	جایزه 	  رویکرد	پروفرما				

بررسی پیشرفت برنامه ها

ایجاد تعهد به خودارزیابی

اطالع رسانی در مورد برنامه ها

انتخاب روش خودارزیابی

تشکیل تیم ها و آموزش آنها

اجرای خودارزیابی

تدوین برنامه  های بهبود

اجرای  برنامه  های بهبود
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سطوح تعالي جايزه  
سطوح	تعالی	جایزه	همانطور	که	در	جدول	زیر	مشاهده	می	شود	دارای	3	سطح	بوده	و	در	

حقیقت	میزان	موفقیت	سازمان	ها	درمسیرتعالی	را	نشان	می	دهد.

فرآیند تقاضا

دامنه امتیازات سطوح تعالی     

احراز شرایط تعیین شده سطح گواهینامه     

دوستاره             251 تا 300    

سه ستاره             301 تا 350 سطح تقدیرنامه  

چهار ستاره                               بیشتر از 351    

سه ستاره           401 تا 450     

  چهار ستاره               451 تا 500
برنزی

   

سه ستاره            501 تا 550     

چهار ستاره                   551 تا 600
نقره ای 

سطح نشان  

سه ستاره            601 تا 650     

چهار ستاره                     بیشتر از 651  
طالیی

   

تواتر اعطاي جايزه
این	نظام	نامه	و	 تواتر	اعطای	جایزه	به	صورت	ساالنه	بوده	و	به	سازمان	هایی	که	مطابق	
برای	 الزم	 شرایط	 دارای	 و	 گرفته	 قرار	 ارزیابی	 مورد	 آن	 زمانی	 برنامه	 و	 دستور	العمل	

دریافت	جایزه	باشند،	اعطاء	می	گردد.

مراحل  حضور در جايزه
مراحل حضور در جايزه تعالي منابع انساني به شرح زير است:

	  اعالن	عمومی	اعطاء		
 تکمیل	فرم	تقاضای	جایزه
 تدوین	و	تکمیل	اظهارنامه		
	کنترل	فرمت	اظهارنامه
	تشکیل	تیم	های	ارزیابی	

 ارزیابی	انفرادی	
	 	  ارزیابی	تیمی	

	انجام	بازدید	از	محل

م ر مبخشبخشبخشچها ر مچها ر چها
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	تهیه	و	تنظیم	گزارش	بازخورد	و	تخصیص	امتیاز	نهایي
 تایید	نتیجه	نهایی	ارزیابی	و	سطح	تعالی	

 اعالم	رسمی	نتایج	ارزیابی	و	اعطای	جوایز	سازمان	های	برتر
 ارسال	گزارش	بازخورد	سطوح	نشان	و	تقدیرنامه

برنامه زمان بندي
برنامه زمانبندي چهاردهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

از  1400/10/20 فراخوان متقاضیان و ارزیابان

تا  1401/08/14 دریافت مدارک و ثبت نام

از 
1400/10/25

تا
1401/08/25

اجرای آموزش های تخصصی:
الف(دوره مقدماتی

ب(دوره خود ارزیابی
ج(دوره تدوین اظهارنامه

د(دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالی منابع انسانی

تا  1401/08/30 آخرین زمان دریافت اظهارنامه ها) برای سطح نشان و تقدیرنامه(

از 
1401/09/05

تا
1401/09/26

)site visit(ارزیابی و بازدید از محل

دی ماه 1401 برگزاری همایش معرفی سازمان های برتر در حوزه منابع انسانی

مشخصات اظهارنامه
مشخصات اظهارنامه سطح نشان )طال، نقره و برنز(

برای	شرکت	در	فرآیند	نشان	ها	الزم	است	تا	گزارشی	از	وضعیت	سازمان		براساس	مدل	تعالي	
منابع	انساني	در	قالب	یک	اظهارنامه	تهیه	شود.	این	اظهار	نامه	حداکثر		65	صفحه	)A4(	یک	

رو	است.
	اظهار	نامه	باید	5	بخش	زیر	را	در	بر	داشته	باشد:

 تصویر	فرم	درخواست	نشان.
 	الزم	است	تا	در	ابتدای	اظهار	نامه	تصویری	از	صفحات	فرم	درخواست	برای	نشان	ها	که	
امضای	باالترین	مقام	رسمی	سازمان	را	دارد	قرار	گیرد.	این	امضا	مشخص	می	کند	که	تمامی	
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نیازمندی	ها	و	مقررات	عمومی	و	الزامات	رعایت	شده		است.	
و	 از	وضعیت	سازمان	 کلیات	شامل	مقدمه	ای	 کلیات	و	مشخصات	سازمان.	 فهرست	مطالب،	

فعالیت	آن	بوده	و	برای	مثال	می	تواند	شامل	موارد	ذیل	باشد:
تاریخچه،	نمودار	سازمانی،	خدمات	و	محصوالت	اصلی،	ارزشها	و	اهداف	اصلی،	مشتریان	و	تأمین	
کنندگان	اصلی،	ابتکارهای	کیفی	یا	شبیه	آن،	چگونگی	همکاری	تجاری،	تکنولوژی	و	مواد	اولیه،	شرایط	

عمومی	محیط	کسب	وکار،	و	شرایط	محیطی	قانونی.	
 	تشریح	رویکردها	و	فرایندها	و	نتایج	حاصله	از	استقرار	مدل	تعالي	منابع	انساني	در	ارتباط	با	

تمامی	معیارها	به	تفکیک	زیرمعیارها.	
 	یک	صفحه	شامل	تعریف	واژه	های	خاص	به	کار	رفته	در	متن	اظهار	نامه.

الزم	به	ذکر	است	که	حتی	یک	صفحه	بیش	از	65	صفحه	معین	شده	در	ارزیابی	مورد	توجه	قرار	
نخواهد	گرفت.	یک	صفحه	ای	که	شامل	تعریف	واژه	های	خاص	به	کار	رفته	در	متن	اظهار	نامه	است	

می	تواند	عالوه	بر	65	صفحه	تعیین	شده	باشد	و	در	انتهای	اظهار	نامه	بیاید.

مشخصات اظهارنامه سطح تقديرنامه
اظهارنامه	برای	متقاضیان	تقدیرنامه	نیز	ساختار	و	قالبی	مشخص	و	مشابه	با	اظهار	نامه	فرایند	کسب	
نشان	ها	دارد	که	امکان	ارائه	اطالعات	از	سوی	متقاضیان	را	هر	چه	ساده	تر	می	سازد.	این	اظهار	نامه	
دارای	حداکثر 35 صفحه )A۴( يك رو	است.	این	اظهارنامه	در	مجموع	باید	ساختار	ذیل	را	داشته	

باشد:
 تصویر	فرم	درخواست	تقدیرنامه،	فهرست	مطالب،	ارائه	داده	ها	و	اطالعات	اصلی	سازمانی،	
از		 مثال	هایی	 پیوست	ها،	 سازمانی،	 نمودار	 زیرمعیارها،	 اطالعات	 و	 معیار	 	9 به	 مربوط	 اطالعات	
فعالیت	های	بهبود	که	به	عنوان	نتیجه	ای	از	خودارزیابی	های	به	عمل	آمده	به	اجرا	گذاشته	شده	

است.
 تعریف	واژه	های	خاص	مطالب	ارائه	شده	)1	صفحه	که	می	تواند	عالوه	بر	35	صفحه	مذکور	باشد(.	
 الزم	به	ذکر	است	که	اضافه	بر	تعداد	صفحات	تعیین	شده،	هیچ	اطالعات	دیگری	مورد	بررسی	و	

ارزیابی	قرار	نمی	گیرد.

مشخصات گزارش سطح گواهينامه
سازمان	های	متقاضی	گواهینامه	می	توانند	بدون	محدودیت	زمانی	در	طی	سال	در	صورت	احراز	
شرایط	الزم،	فرم	درخواست	گواهینامه	و	گزارش	خود	را	که	شامل	فهرست	مطالب،	اطالعات	
مدیریت	 حوزه	 برنامه	های	 رویدادها،	 اهم	 آموزشی،	 برنامه	 سازمانی،	 نمودار	 سازمانی،	 اصلی	
	)A4( 15	صفحه	 در	 حداکثر	 می	باشد	 مدل	 معیارهای	 از	 یک	 هر	 با	 ارتباط	 در	 انسانی	 منابع	
یک	رو	برای	دبیرخانه	ارسال	نمایند.		سازمان	هاي	متقاضي	گواهي	نامه	تعالي	منابع	انساني	بر	
اساس	محورهاي	زیر	مورد	ارزیابي	قرار	مي	گیرند	و	گزارش	مربوطه	باید	توضیح	دهنده		این	

محورها	باشند.
 آموزش	مدل	تعالی	منابع	انسانی	حداقل	در	سطح	مدیران	حوزه	مرتبط

 انجام	خود	ارزیابی	در	حوزه	منابع	انسانی	بر	اساس	مدل	تعالی	منابع	انسانی
 اولویت	بندی	برنامه	های	بهبود

 ارائه	یکی	از	برنامه	های	بهبود	در	حال	اجرا
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چگونگي تنظيم اظهارنامه
اظهارنامه	سطوح	نشان	و	تقدیرنامه	و	گزارش	سطح	گواهینامه	با	مشخصات	جدول	زیر	باید	ارائه	شود:

 متقاضیان	سطح	نشان	و	تقدیرنامه	تعداد	۸	نسخه	اظهارنامه	و	متقاضیان	سطح	گواهینامه	تعداد	
5	نسخه	گزارش	خود	را	که	بصورت	فنری	مجلد	شده	است	و	به	هیچ	وجه	نباید	با	چسب	صحافی	
		pdf	یا	و	word	فرم	دو	در	گزارش	یا	اظهارنامه	کامپیوتری	فایل	حاوی	CD	یک	همراه	به	شود،

باید	ضمن	رعایت	مقررات	اعالم	شده	و	در	مهلت	مقرر	به	دبیرخانه	انجمن	تحویل	دهند.

هزينه شرکت در چهاردهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني
جدول	برآورد	هزینه	جهت	شرکت	در	فرایند	جایزه	به	شرح	ذیل	است:

تخفيف های ويژه:
 5	%	برای	اعضاي	حقوقی	انجمن	که	به	موقع	حق	عضویت	خود	را	پرداخت	کرده	اند.													
 5	%	برای	سازمان	هاي	شرکت	کننده	در	دوره	هاي	قبلي	جایزه	تعالي	منابع	انساني.															

 5	%	برای	هلدینگ	هایي	که	حداقل	با	5	شرکت	در	جایزه	حضور	یابند.	
هر سازمان شرکت کننده فقط از يکی از موارد تخفيف فوق می تواند استفاده کند.

دوره هاي آموزشي جايزه تعالي منابع انساني
و	 اجراست	 حال	 در	 مستمر	 طور	 به	 انسانی	 منابع	 تعالی	 جایزه	 برای	 ارزیاب	 تربیت	 دوره	های	

دبیرخانه	انجمن	آماده	ثبت	نام	متقاضیان	می	باشد.

تذکر: درصورت درخواست سازمان ها اين 
دوره ها به طور اختصاصی در محل سازمان 

و يا اين انجمن اجرا می شود.

پیش نیاز مدت) روز(   دوره             نام دوره       

الف-آشنایي با مدیریت منابع انساني و مدل هاي تعالي منابع انساني و آشنایي با منطق ارزیابي        2                   -    
ب- دوره ارزیابي و خود ارزیابي              1سطح اول    

ج- دوره اظهارنامه نویسي              1                     -  
سطح دوم    دوره آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالي منابع انساني                               2                 سطح  اول

)دوره الف(

)دوره الف(

               تعداد کارکنان

سطوح تعالي
بیش از 500 نفر150 تا 500 نفرکمتر از 150 نفر

210 میلیون ریال140 میلیون ریال70 میلیون ریالگواهینامه

240 میلیون ریال210 میلیون ریال140 میلیون ریالتقدیرنامه

350 میلیون ریال240 میلیون ریال210 میلیون ریالنشان

مقادیر و ویژگی هامشخصهمقادیر و ویژگی هامشخصه

cm 2/5سمت راست صفحهRoya, Lotus, Nazaninنوع فونت متن تحریر شده

cm 2/5سمت چپ صفحه13اندازه فونت متن اصلی

cm 2/5از باالی صفحه16اندازه فونت عناوین اصلی

cm 2/5از پایین صفحه14اندازه فونت عناوین فرعی

1/5فاصله خطوط  

Microsoft Wordنرم افزار بکار گرفته شده برای تحریر

حاشیه ها
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سازمان هاي برتر اولين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱388
سازمان           جایزه ردیف 

1           ساپکو           نشان برنز 4 ستاره تعالی منابع انسانی

2          ایران خودرو           نشان برنز 3 ستاره تعالی منابع انسانی

3          مگاموتور          تقدیرنامه4 ستاره تعالی منابع انسانی

4          تراکتورسازی          تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی

5          ستاد گروه بهمن                تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی

6          ساخت تجهیزات و ابزارآالت سایپا          تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی

7          دنده فن آور          تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی

8         موسسه مالی و اعتباری مهر          گواهینامه تعالی منابع انسانی

سازمان          جایزه ردیف 

شرکت تام ایران خودرو         نشان برنز 3 ستاره تعالی منابع انسانی  1

گروه مپنا         نشان برنز 3 ستاره تعالی منابع انسانی  2

شرکت فوالد خوزستان        تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی  3

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم       تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  4

گروه بهمن          تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  5

شرکت مزدایدک         تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  6

شرکت بهمن دیزل         تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  7

شرکت گاز استان اصفهان         گواهینامه تعالی منابع انسانی   8

شرکت ایران خودرو دیزل         گواهینامه تعالی منابع انسانی  9

شرکت منطقه 4 عملیات انتقال گاز مشهد        گواهینامه تعالی منابع انسانی  10

شرکت سیمان داراب         گواهینامه تعالی منابع انسانی  11

شرکت صنایع ریلی ایران خودرو)ایریکو(        گواهینامه تعالی منابع انسانی  12

سازمان مدیریت صنعتی        گواهینامه تعالی منابع انسانی  13

سازمان هاي برتر دومين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱389

بخش
پنجم

سازمان های برتر
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سازمان هاي برترسومين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱39۰

سازمان            جایزه ردیف 

شرکت فوالد خوزستان           نشان برنز 3 ستاره تعالی منابع انسانی  1

ستاد گروه )بهمن موتور(          تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی  2

گروه صنعتی بارز          تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  3

شرکت ایساکو           تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  4

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو         تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  5

شرکت پتروشیمی تبریز          تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  6

شرکت مزدا یدک          تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  7

شرکت کیسون           تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  8

شرکت گاز استان اصفهان          تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  9

شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران             تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  10

شرکت ایران دوچرخ          تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  11

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC         گواهینامه تعالی منابع انسانی  12

شرکت ایسیکو           گواهینامه تعالی منابع انسانی  13

شرکت اپکو           گواهینامه تعالی منابع انسانی  14

شرکت خدمات بیمه ای بهمن          گواهینامه تعالی منابع انسانی  15

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان          گواهینامه تعالی منابع انسانی  16

شرکت داروسازی ابوریحان          گواهینامه تعالی منابع انسانی  17

جایزه سازمان    ردیف 

نشان برنز 3 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت فوالد خوزستان     1

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی  گروه صنعتی بارز      2

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت بیمه ملت     3

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا     4

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت منطقه 4 عملیات انتقال گاز    5

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت توریع دارو پخش    6

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت ساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا(   7

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی  OIEC شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  8

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت داروسازی ابوریحان    9

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی    10

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان    11

گواهینامه تعالی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-بندر نوشهر   12

گواهینامه تعالی منابع انسانی اداره بنادر و دریانوردی استان گیالن-بندر انزلی   13

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت مهر کام پارس    14

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت توسعه نفت و انرژی قشم    15

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس   16

گواهینامه تعالی منابع انسانی موسسه مهندسین مشاور ساحل    17

گواهینامه تعالی منابع انسانی مجتمع صنایع الستیک یزد    18

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد    19

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت پتروپارس لیمیتد    20

گواهینامه تعالی منابع انسانی شرکت فوالد مهر سهند    21

سازمان هاي برترچهارمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱39۱
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سازمان هاي برتر پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱392
جایزه سازمان    ردیف 

نشان برنزی 3 ستاره تعالی منابع انسانی بانک پاسارگاد     1

تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی بیمه ملت     2

تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت ایساکو     3

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی سازمان بنادر ودریانوردی    4

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت انتقال داده های آسیا    5

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت اروند پالستیک    6

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی شرک داروسازی ابوریحان    7

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی بانک تجارت     8

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی  )OIEC( شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت  9

تقدیرنامه3 ستاره تعالی منابع انسانی بانک انصار     10

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت شاسی سازی ایران    11

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان   12

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی بانک رفاه     13

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو   14

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت امداد خودرو ایران    15

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی اداره کل بندر و دریانوردی بندر خرمشهر   16

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن-بندر لنزلی   17

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم   18

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی موسسه مهندسین مشاور ساحل    19

تقدیرنامه2 ستاره تعالی منابع انسانی گروه سپاسد     20

گواهی نامه تعالی منابع انسانی  شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر    21

گواهی نامه تعالی منابع انسانی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر    22

گواهی نامه تعالی منابع انسانی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان    23

گواهی نامه تعالی منابع انسانی شرکت دخانیات ایران    24

گواهی نامه تعالی منابع انسانی شرکت فوالد سپید فراب کویر    25

گواهی نامه تعالی منابع انسانی شرکت مهر کام پارس     26

گواهی نامه تعالی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-بندر نوشهر   27

گواهی نامه تعالی منابع انسانی مجتمع صنایع الستیک یزد    28

گواهی نامه تعالی منابع انسانی شرکت توسعه و نوآوری شهر    29

گواهی نامه تعالی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر    30

گواهی نامه تعالی منابع انسانی بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد   31

گواهی نامه تعالی منابع انسانی شهرداری مطقه 18     32

سازمان هاي برتر ششمين دوره جايزه تعالي منابع انساني -۱393
سطح دریافتينام سازمانردیف

نشان برنزي 4 ستاره تعالی منابع انسانیبانک پاسارگاد1

نشان برنزي 3 ستاره تعالی منابع انسانیکیسون2

تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانیپتروپارس3

تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانیبهمن دیزل4

تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانیمزدا یدک5

تقدیرنامه 4ستاره تعالی منابع انسانیآسیاتک6

تقدیر نامه 4 ستاره تعالی منابع انسانیبانک انصار7

تقدیر نامه 3ستاره تعالی منابع انسانیبانک مسکن8

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانیداروپخش9

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانیامداد خودرو ایران10

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانیتعاوني خاص کارکنان ایران خودرو11

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانیشرکت سیبا موتور12

تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانیاداره کل بنادر و دریانوردي خرمشهر13

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیپتروشیمي شهید تندگویان14

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیبانک شهر15

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیایسیکو16

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیمهرکام پارس17

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیسروک آذر18

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیخدمات بیمه اي بهمن19

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیموسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالیي جهان20

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانیتوربو کمپرسور تک خاورمیانه )توربو تک(21

گواهینامه تعالی منابع انسانیشهرداري شیراز22

گواهینامه تعالی منابع انسانیاداره دریانوردي خوزستان )بندر امام خمیني(23

گواهینامه تعالی منابع انسانیپخش هجرت24

25ICOگواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت راه اندازي و بهره برداري صنایع نفت

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت توسعه طرح هاي صنعتي فناوران پارسیان26

شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات 27
پاسارگاد آریان)فناپ(

گواهینامه تعالی منابع انسانی

گواهینامه تعالی منابع انسانیلیزینگ ایرانیان28

گواهینامه تعالی منابع انسانیسرمایه گذاري مسکن شمال شرق29

گواهینامه تعالی منابع انسانیاداره کل راه و شهرسازي یزد30

گواهینامه تعالی منابع انسانیلیزینگ اقتصاد نوین31

گواهینامه تعالی منابع انسانیلوله گستر اسفراین32
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سطح دریافتيسازمانردیف

نشان برنزي سه ستاره تعالی منابع انسانیگروه بهمن1

تقدیر نامه سه ستاره تعالی منابع انسانیشرکت امداد خودرو ایران2

تقدیر نامه سه ستاره تعالی منابع انسانیمؤسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالیي جهان معاصر3

تقدیر نامه سه ستاره تعالی منابع انسانیشرکت توزیع دارو پخش4

تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانیشرکت پاالیش نفت بندرعباس5

تقدیر نامه سه ستاره تعالی منابع انسانیشرکت تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو6

تقدیر نامه دو ستاره تعالی منابع انسانیشرکت فناوري اطالعات و ارتباطات آریان)فناپ(7

تقدیر نامه دو ستاره تعالی منابع انسانیشرکت مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو)ایسیکو(8

تقدیر نامه دو ستاره تعالی منابع انسانیشرکت دارو سازي شهید قاضي9

تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانیشرکت داروسازي زاگرس فارمدپارس10

تقدیر نامه دو ستاره تعالی منابع انسانیشرکت داروسازي زهراوي11

تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانیاداره کل راه و شهر سازي یزد12

سازمان هاي برتر هفتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱39۴

تقدیر نامه دو ستاره تعالی منابع انسانیپتروشیمي شازند13

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت تولید مواد اولیه دارو پخش14

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت محورسازان ایران خودرو15

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت اوزان16

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت توسعه فناوري هاي هوشمند اتیک پارس17

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت کلر پارس18

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت لیزینگ آریا دانا19

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت نفت پارس20

گواهینامه تعالی منابع انسانیشهرداري منطقه یک تهران21

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه22

شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات 23
ایرانیان)ایدکو(

گواهینامه تعالی منابع انسانی

گواهینامه تعالی منابع انسانیشرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه )پارسا(24

گواهینامه تعالی منابع انسانیمجتمع تولیدي، تحقیقاتي انستیتو پاستور ایران 25

سازمان هاي برتر هشتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱395
سطح دریافت جایزه نام سازمان ردیف 

نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت اورند پیشرو1

نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت ارتباطات سیار ایران2

تقدیرنامه 4ستاره تعالي منابع انسانيشرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد3

تقدیرنامه 4ستاره تعالي منابع انسانيشرکت پاالیش نفت بندر عباس 4

تقدیرنامه 4ستاره تعالي منابع انسانيشرکت تحقیقاتي, مهندسي توفیق دارو5

تقدیرنامه 4ستاره تعالي منابع انسانيشرکت توزیع داروپخش6

تقدیرنامه 4ستاره تعالي منابع انسانيشرکت ساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا(7

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشرکت ایران خودرو خراسان8

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيبانک تجارت9

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشرکت داروسازي اکسیر10

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيالبراتوارهاي داروهاي گیاهي طبیعت زنده)سینره(11

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشرکت تولید مواد اولیه داروپخش)تماد(12

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشرکت داروسازي شهید قاضي13

تقدیرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشرکت داروسازي زهراوي 14

تقدیرنامه3ستاره تعالي منابع انسانيمؤسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالئي جهان معاصر15

تقدیرنامه2 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان16

تقدیرنامه 2ستاره تعالي منابع انسانيشرکت به پخش 17

تقدیرنامه2 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت آنتي بیوتیک سازي ایران 18

تقدیرنامه2 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت شیمي دارویي داروپخش19

تقدیرنامه 2ستاره تعالي منابع انسانيشرکت اوزان 20

تقدیرنامه 2ستاره تعالي منابع انسانيشرکت تجارت الکترونیکي ارتباط فردا21

گواهینامه تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 21 تهران 22

23)EIED(گواهینامه تعالي منابع انسانيشرکت طراحي و مهندسي صنایع انرژي

گواهینامه تعالي منابع انسانيشرکت توزیع نیروي برق شهرستان مشهد24

گواهینامه تعالي منابع انسانيشرکت مشتریان گلدیران25

گواهینامه تعالي منابع انسانيشرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام 26

گواهینامه تعالي منابع انسانيشرکت تأمین نیروي انساني و خدمات پشتیباني بانک مسکن 27
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سازمان هاي برتر نهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱396

سطح دریافت جایزه نام سازمان ردیف 

تقدیرنامه 4 ستاره تعالي منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي1

تقدیرنامه 4 ستاره تعالي منابع انسانيشركت تعاوني خاص كاركنان گروه صنعتي ایران خودرو2

3)OIEC( تقدیرنامه 4 ستاره تعالي منابع انسانيشركت مهندسي و ساختمان صنایع نفت

تقدیرنامه 4 ستاره تعالي منابع انسانيمؤسسه فرهنگي دیجیتال كلید طالئي جهان معاصر4

تقدیرنامه 4 ستاره تعالي منابع انسانيشركت داروسازي زهراوي5

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشركت پتروشیمي فجر6

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشركت گسترش خدمات ایرانیان)ایدكو(7

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشركت پخش دارویي هجرت8

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشركت تجارت الکترونیکي ارتباط فردا9

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشركت حفاري استوان كیش10

تقدیرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه الزهرا11

تقدیرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشركت نفت پارس12

تقدیرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشركت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ایران خودرو13

تقدیرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشركت تامین نیروي انساني و خدمات پشتیباني بانك مسکن14

گواهینامه تعالي منابع انساني شركت توزیع داروي پورا پخش15

گواهینامه تعالي منابع انسانيشركت داروسازي كاسپین تأمین16

گواهینامه تعالي منابع انسانيشركت صنایع فرا ساحل)صف(17

سازمان هاي برتر دهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱39۷

سطح دریافت جایزه نام سازمان ردیف 

سطح دريافت جايزه نام سازمان رديف 

نشان برنزي 3ستاره تعالي منابع انساني شرکت  تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو)ايساکو(1

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 2۱

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 32

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 43

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 5۴

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 65

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 76

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه ۸۷

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 98

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 109

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 11۱۰

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 12۱۱

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 13۱2

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 14۱3

تقديرنامه 3ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 15۱۴

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 16۱5

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 17۱6

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 1۸۱۷

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 19۱8

سطح دريافت جايزه نام سازمان رديف

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 2۰۱9

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 2۱2۰

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 222۱

تقديرنامه ۴ ستاره تعالي منابع انسانيشهرداري منطقه 2322

تقديرنامه ۴ ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي تهران 2۴

تقديرنامه ۴ ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي ايران25

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي کرمان26

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان 2۷

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 28

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي مشهد29

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي , خدمات بهداشتي و درماني جندي شاپور اهواز3۰

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيصندوق بازنشستگي کشوري3۱

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيآسفالت طوس32

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت سرمايه گذاري گسترش فوالد تبريز33

گواهينامه تعالي منابع انسانيشرکت خدمات فني و مهندسي صنايع  و معادن کاني مس3۴

گواهينامه تعالي منابع انسانيشرکت توليد پمپ هاي بزرگ و توربين آبي)پتکو(35

گواهينامه تعالي منابع انسانيشرکت صنايع آذرآب 36

گواهينامه تعالي منابع انسانيمرکز خدمات حوزه هاي علميه سراسر کشور3۷
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سطح دريافت جايزه نام سازمان رديف 

تقديرنامه ۴ ستاره تعالي منابع انسانيبانك دي۱

تقديرنامه ۴ ستاره تعالي منابع انسانيدانشگاه علوم پزشکي, خدمات بهداشتي و درماني تبريز2

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيشرکت راه آهن کشش3

گواهينامه تعالي منابع انسانيشرکت الکتروپيك۴

گواهينامه تعالي منابع انسانيايران خودرو کرمانشاه5

گواهينامه تعالي منابع انسانيآسانسور6۱۱۰

سازمان هاي برتر يازدهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني-۱398

سازمانهای برتر دوازدهمين دوره جايزه تعالی منابع انسانی-۱399

سطح دريافت جايزه نام سازمان رديف 

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيکشتيرانی جمهوری اسالمی ايران۱

تقديرنامه 3 ستاره تعالي منابع انسانيشير پاستوريزه پگاه گيالن2

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيخدمات نمايندگی کشتيرانی هوپاد دريا3

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيتامين نيروی انسانی خطوط کشتيرانی کيش۴

تقديرنامه 2 ستاره تعالي منابع انسانيکشتيرانی حافظ دريا آريا5

گواهی نامه تعالي منابع انسانيشرکت کار و تامين 6

گواهی نامه تعالي منابع انسانيتوسعه فناوری نگاه فردای کارآفرين۷

تقديرنامه تعالي منابع انساني)در شرايط کرونا(شرکت دارويی رازک8



راهنمای متقاضیان 
چهاردهمین دوره
 جایزه تعالی
 منابع انسانی

25

سطح دريافت جايزه نام سازمان رديف 

نشان برنزی 3 ستاره تعالي منابع انسانيبهره برداری و تعميراتی مپنا۱

نشان برنزی 3 ستاره تعالي منابع انسانيداروسازی کاسپين تأمين2

تقديرنامه۴ ستاره تعالي منابع انسانيشيرپاستوريزه پگاه گيالن3

تقديرنامه۴ ستاره تعالي منابع انسانيصنايع کيميا چوب گلستان۴

تقديرنامه3 ستاره تعالي منابع انسانيصنايع معدنی فوالد سنگان خراسان5

تقديرنامه3 ستاره تعالي منابع انسانيراه اندازی و بهره برداری صنايع نفت6

تقديرنامه3 ستاره تعالي منابع انسانيآذين خودرو۷

تقديرنامه2 ستاره تعالي منابع انسانيزامياد8

تقديرنامه2 ستاره تعالي منابع انسانيتوسعه فناوری نگاه فردای کارآفرين9

گواهينامه تعالي منابع انسانيتوسعه نفت و گاز مپنا۱۰

سازمان های برتر سيزدهمين دوره جايزه تعالی منابع انسانی-۱۴۰۰
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مقررات عمومی

بخشبخشبخش
ششم

استفاده ازلوگوي جايزه در تبليغات
تبلیغات	خود	 از	نشان	دریافت	شده	در	 توانند	 به	مدت	سه	سال	مي	 برندگان	سطح	نشان	 	-

استفاده	کنند.
-	برندگان	سطح	تقدیرنامه	به	مدت	دوسال	مي	توانند	از	لوگوي	جایزه	در	تبلغات	خود	استفاده	

کنند.
-	برندگان	سطح	گواهینامه	فقط	در	سال	اخذ	گواهینامه	مي	توانند	از	لوگوي	جایزه	در	تبلیغات	

خود	استفاده	کنند.

عدم افشا و محرمانه تلقي شدن مدارک
فرایند	 ضمن	 در	 آنها	 امتیازات	 جمله	 از	 دیگری	 اطالعات	 هرگونه	 و	 مکاتبات	 متقاضیان،	 نام	

ارزیابی	توسط	دبیرخانه	و	ارکان	جایزه	محرمانه	تلقی	می	شود.

حق رد متقاضيان از سوي دبيرخانه
توسط	 باشد	 نداشته	 مطابقت	 راهنما	 این	 در	 شده	 ذکر	 الزامات	 با	 شان	 شرایط	 که	 متقاضیاني	

دبیرخانه	جایزه	پذیرفته	نخواهند	شد.

گزارش بازخورد
درپایان	فرایند	ارزیابي	و	براساس	ارزیابي	هاي	انجام	شده	توسط	تیم	ارزیابي	گزارش	بازخوردي	
که	شامل	نقاط	قوت	و	زمینه	هاي	قابل	بهبود	سازمان	است	برای	متقاضیاني	که	به	یکي	از	سطوح	

نشان	یا	تقدیرنامه	دست	پیدا	کرده	باشند	تهیه	مي	شود.
با	 را	 اي	 تواند	جلسه	 مي	 انساني	 منابع	 تعالي	 جایزه	 دبیرخانه	 متقاضي,	 در	صورت	درخواست	
حضور	سازمان	متقاضي	و	ارزیاب	ارشد	تنها	جهت	تببین	گزارش	بازخورد	هماهنگ	نماید	.	هدف	
از	این	امر	اطمینان	از	دریافت	گزارش	معتبر	و	قابل	استفاده	توسط	سازمان	هاي	متقاضي	است	و	

سازمان	امکان	اعتراض	به	میزان	امتیاز	و	سطح	تعالي	شناخته	شده	براي	خود	را	ندارد.

مرجع رسمي پاسخگويي به سؤال ها و تقاضاها
دبیرخانه	جایزه	مرجع	رسمی	پاسخگویی	به	کلیه	سؤاالت	و	تقاضاهای	واصله	است.
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چگونگي انجام ارزيابي
اظهار	نامه	سازمان	متقاضی	توسط	تیم	ارزیابان	ارزیابی	می	شود.	برای	اطمینان	از	همگونی	امتیازاتی	
که	توسط	این	ارزیابان	داده		می	شود،	تمامی	این	ارزیابان	تحت	آموزش	های	جمعی	قرار	می	گیرند.	
اظهارنامه	ها	بر	اساس	نقاط	قوت	و	زمینه	های	قابل	بهبود	ارزیابی	شده	و	امتیازی	تا	سقف	1000	،	
بر	اساس	مدل	تعالي	منابع	انساني	کسب	می	کنند		و	فرایند	بازدید	از	محل	براي	سطح	گواهینامه	
یک	روز,	تقدیرنامه	2	روز	و	براي	نشان	ها	3	الي	4	روز	خواهد	بود.	و	بر	این	اساس	فرایند	ارزیابی	
سازمان	تکمیل	می	شود.	سپس	با	تشکیل	جلسه	اجماع	و	نظر	تیم	ارزیابی	امتیاز	نهایی	تعیین	و	مراتب	
به	شورای	علمی	و	داوری	اعالم	می	شود.	این	شورا	تصمیم	نهایی	را	در	خصوص	سطح	تعالی	سازمان	

متقاضی	و	دستیابی	به	سطوح	مختلف،	شامل	گواهینامه،	تقدیرنامه	و	نشان	اتخاذ	خواهد	کرد.

عدم پذيرش اعتراضات
فرایند	ارزیابي	در	جایزه	تعالي	منابع	انساني	بر	اساس	دستورالعمل	ها،	مقررات	و	الزاماتي	که	در	
»راهنماي	متقاضیان	جایزه	تعالي	منابع	انساني«	درج	شده	است،	صورت	مي	گیرد	و	پس	از	ارسال	
اظهارنامه,	انتخاب	ارزیابان،	ارزیابي	انفرادي،	ارزیابي	تیمي،	بازدید	از	محل	و	اجماع،	پیشنهاد	تیم	

ارزیابي	به	دبیرخانه	جایزه	اعالم	و	توسط	ارکان	جایزه	نهایي	مي	شود.
متقاضیان	جایزه	با	آگاهي	از	این	فرایند	در	جایزه	تعالي	منابع	انساني	حضور	یافته	و	نتیجه	نهایي	و	
سطح	تعالي	براي	آنها	قابل	قبول	خواهد	بود	و	هیچ	گونه	اعتراضي	در	این	خصوص	پذیرفته	نخواهد	

شد	و		امکان	ارزیابي	دوباره	در	آن	دوره	به	هیچ	عنوان	وجود	ندارد.

تعهدات برندگان سطوح تعالي
برندگان	نشان	ها	به	عنوان	سازمان	های	الگو	شناخته	شده	و	در	دوره	های	بعدی	در	ارائه	روش	های	
موفق	خود	به	سایر	متقاضیان	با	انجمن	همکاری	می	نمایند.	این	همکاری	در	قالب	برگزاری	بازدیدهای	

گروهی	برنامه	ریزی	شده	و	سمینارها	و	کارگاه	های	مرتبط	انجام	می	پذیرد.

نحوه تکميل فرم درخواست
به	 مراجعه	 با	 توانند	 انساني	مي	 منابع	 تعالي	 فرایند	چهاردهمین	دوره	جایزه	 متقاضیان	حضور	در	
سایت	انجمن	به	آدرس www.hrmsociety.ir فرم	ثبت	نام	حضور	در	این	دوره	را	تکمیل	و	براي	

دبیرخانه	جایزه	ارسال	نمایند.
براي	کسب	اطالعات	بیشتر	در	مورد	هریک	از	موارد	مندرج	در	این	راهنما	مي	توانید	از	طرق	زیر	

با	دبیرخانه	جایزه	تعالي	منابع	انساني	در	ارتباط	باشید.
شماره	هاي	تماس	4494122۸	-	44941232	-	4494123۸

hrcertificate@yahoo.com	:الکترونیکي	پست
t.me/hrmsociety:تلگرام
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ســازمان های برتر جایزه تعالی منابع انسانی

تهران بزرگراه ستاري, بلوار فردوس غرب
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