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 نحوه ثبت نام 

و پس از ثبت    ندینسبت به ثبت نام اقدام نما  ینامه رسم   كی  یهمه ساله ط  دیبا  زهیجاشرکت در    یمتقاض  سازمان های

 .ارسال کنند زهیجا رخانهیبه دبدر این راهنما شده   فیخود را طبق قالب تعر ی لت مقرر، اظهارنامه تعاله م   در نام و

 

 اظهارنامه  قالب 

خود در   ت یوضع  خصوص  در زه، یجا یمتقاض   یاز سازمان ها ك یاست که هر  ی مکتوب و رسم ی گزارش یتعال اظهارنامه 

 .دهند  یم   قرار یابیارز یها م یو ت رخانهیدب  اریو در اخت  کنند یم   هیته   "صنعت گردشگری ی مدل تعال"قبال انتظارات 

 :است  ریاظهارنامه مناسب به قرار ز كی یکاربردها

 ق یدق یابیارز  یگام برا نیچارچوب مناسب و اول  ك ی جادیا •

 ابانیخوب و همراه کردن ارز یذهن  نهی تصور و زم  ك ی  جادیامکان ا •

 از محل  دیدر بازد   ینکات برجسته و موارد مورد بررس افتنیدر یبرا یا هیپا •

 ی سازمان متقاض یابیاز خودارز  یبخش •

 تجارب سازمان  نیاز بهتر یبه عنوان منبع اطالعات •
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 ساختار اظهارنامه 

خود    یها  ی توانمند ارائه  یصفحه برا 55ساله سازمان است که در   4 جیتوانمندسازها و نتا تی از وضع  یاظهار نامه گزارش 

 : وجود دارد اصلی اظهارنامه سه بخش  کند. در یم   هیارا

 : یدیبخش اطالعات کل -1

 (صفحه  5در حداکثر )کند.   یرا ارائه م  سازمان  كی و اهداف استراتژ نفعانی ذ ،ساختار،یاتیعمل ط یبخش مح نیا

 :توانمندسازهابخش  -2

خواسته های معیارهای مدل تعالی صنعت  به  یابیاتخاذ شده توسط سازمان به منظوردست  یدیکل یها کرد یبخش رو نیا

 (صفحه  15تا   25در )کند.  ی م  را ارائه گردشگری

 :جیبخش نتا -3

  یدر راستا  را   موثر آنها   شرفت یو پ  ج ینتا  یبدست آمده توسط سازمان دارد و نحوه ارتقا  ج یبه نتا  ی کل  ی بخش نگاه  نیا

  35در حداکثر  )دهد.    ی نشان م   سازمان و در قالب معیارهای نتایج مدل تعالی صنعت گردشگری  ك یاستراتژ   یهدف ها

 (صفحه  25تا 

 می باشد.( و در فرمتی که در ادامه آمده است  صفحه  55هارنامه مجموعاً )تعداد کل صفحات اظ

 

 ی د ی بخش اطالعات کلساختار 

  یدی کل  كی استراتژ  ، اهدافیات یعمل  طی، سابقه، محنهی زم   ی کالن از سازمان و شفاف ساز  یریبخش ارائه تصو  نیهدف از ا 

 شده است:   آورده یدیارائه اطالعات کل  یبرا یی الگو ل یخواننده اظهارنامه است. در جدول ذ یبرا یاصل  یها و چالش

 و یکل یفضا

ی  ا هیپا اطالعات

 سازمان

 خچه یتار •

 ها  تیتعداد سا •

 تعداد کارکنان •

چالش ها و  

 راهبردها 

 ارزشها  و  ماموریت ،)سازمان آینده بیانیه (انداز چشم •

 قوت، نقاط ) آنها به رسیدن برای شده اتخاذ راهبردهای و  کلیدی اهداف (استراتژیك مضامین •

 و  قابلیت سازمان و و منطقه انداز چشم و  ماموریت زمینه در (تهدیدها و  فرصتها ضعف، نقاط

 ) استراتژی به دستیابی ظرفیت

 رقابتی مزیت •

 چشم انداز به دستیابی ماموریت، از کننده پشتیبانی بایستی اهداف این (کار و  کسب کلیدی اهداف •

 (.دهند نشان را نتایج معیارهای به موارد این ارتباط نحوه و  باشند استراتژی و 

 موفقیت حیاتی عوامل •
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 ان،یمشتر بازارها،

 و محصوالت

 خدمات

 ( ندهیآ یبرا تیسهم بازار، اهم) یدیها و ارقام کل یژگیو  حی : تشرندهیحال و آ یبازارها •

 ندهیآی برا تیهر بخش، اهم یدرآمد هر بخش، سودآور) ندهیحال و آ انیمشتر یها یبخش بند •

( 
 ( ندهیحال و آ) یدیکل یفهرست رقبا •

 ( ... ،یدرآمد، سودآور) یدیها و ارقام کل یژگیو  حی: تشر ندهیمحصوالت و خدمات حال وآ •

 کنندگان، نیتام

 و جامعه  شرکا

 ی دیکل یها ییمنابع و دارا •

 (ارتباط تیانواع و اهم) یدیکنندگان کل نیو تام یتجار یشرکا •

 بر منطقه و سازمان و انتظارات موجود ریقدرت تاث •

 ی تیریمدی نظامها

 ی سطوح کالن نمودار سازمان •

 کالن یندها ینقشه فرا •

 ی دیکل  یتیریجلسات مد نیعناو  •

 دهدی کرده و بهبود م تیریچگونه سازمان عملکرد خود را مد)عملکرد  تیریمد ینظامها نیعناو  •
 ی(تی ریمد یکهای، ابزارها، تکنستمهایشامل س

 ...  و  یبند تیبهبود، اولو ییشناسا یکردهایرو  •

 

 بخش توانمندسازها ساختار 

  ی م   ف یتوص   صنعت گردشگری   ی تعال  یتوانمندساز الگو  اریمع  5در قالب    ی دیکل   یهاندیها و فراکردی بخش رو  نیدر ا 

 .شوند یشده است ارائه م   یطراح توانمندساز اریمع   5جدول که بر اساس  كی اطالعات در قالب  نیا  عموم . شوند

 بخش نیآنها به عنوان مقدمه در ا  بانیپشت  یها یو خط مش یدیکل یها یاستراتژ حیصفحه، شامل تشر كی  نیهمچن

 . شود  یم   آورده

  کرد یرو رینحوه ارتباط آنها با سا نیو همچن اریهر مع یاتخاذ شده برا یها کردیاست که به صورت مختصر رو نیا هدف

به درک   کمك  یو در دسترس برا یل ی، اطالعات تکمنی شود. عالوه بر ا   حیشود، تشر  ی که در ادامه ارائه م  ی جیها و نتا

 دهند.  ی م  لیتوانمندسازها را تشک  ،جدول یها تواند آورده شود. سر ستون  یم   زین کردی بهتر رو

 

 کد
عنوان  

 کردیرو

ساخت   یو شواهد اجرا کردیشرح رو

 افته ی
 ی شواهد بهبود و نوآور

 یها شاخص

 مرتبط 

     

     

 

 است:  لیجدول به شرح ذ ن یشده از ا  لیتکم ینمونه ا

 کد
عنوان  

 کردیرو

ساخت   یو شواهد اجرا کردیشرح رو

 افته ی
 ی شواهد بهبود و نوآور

 یها شاخص

 مرتبط 
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1-
ف

ال
-1 

  و  اندازچشم 
 تیمامور

و مامور انداز  ه  ت یچشم    در   و  رهیمد  اتیتوسط 
  ی تمام   شده است و با   نیساله تدو   5قالب برنامه  

م در  و   انیکارکنان  شده    ی رسان   اطالع  گذاشته 
  ت یسا قیطر از نفعان یذ یتمام یشده است و برا

 در دسترس است.  ینترنتیا

آخر  ساله،    5برنامه    نیدر 
کارکنان    نشان   ینظرسنج  که  داد 

داشتند و    که  اعتقاد  انداز  چشم 
ااست  مبهم  اریبس  تیمامور   نی. 

بازنگر در    استفاده  مورد  یبازخور 
 ه یانیب نیقرار گرفت و منجر به تدو 

 تر شد. ساده

ر.ک.  )ساله  5برنامه 
سهم بازار  (، 2 اریمع
(،  1الف  9)

کارکنان   ینظرسنج 

 ( 12-الف-7.ر.ک)

1-
ف

ال
-2 

 نیتدو 
 یارزشها
 ی سازمان

تعداد  یسازمان  یارزشها قالب   جلسه  یدر 
در  یکارگاه مختلف  سطوح  از  کارکنان    آن   که 

  نترانت ی ا  قیشده و از طر  نییاند تب   حضور داشته
ارزش است.  دسترس   4با    همراستا  ما  یها   در 

گردشگری   ی تعال  یالگو  جینتا  اریمع صنعت 
 شده است. یسازمانده

  را در قالب  یسازمان   یها  ما ارزش
کارگاه  یتعداد توسعه   یجلسه 

که کارکنان    م یابی  نانیاطم  تا  میداد
الزم به آن را داشته   تعلق  تعهد و

  ینظرسنج   جینتا  زمان،  باشند. از آن
 افته یبهبود    یخوب  به  انهیسال  یها

 است.

کارکنان   ینظرسنج 

 (12-الف-7.ر.ک)

 

 نتایج بخش ساختار 

  ی ستیبا جیبخش نتا است. صنعت گردشگری ی تعال یالگو جینتا اریمع   4ها در قالب  شاخص  ج ینتا رندهیبخش دربرگ نیا

  نی. ا شودیاز نمودارها ارائه م   یی ها  به شکل مجموع  جیبخش، نتا  نیدر ا  .ها و علل روندها را ارائه کند  شاخص  ینمودارها

مقا  (جینتا  ر یو سا  یدی کل  جینتا   اعم از)  جینتا  انهینمودارها روند سال  الگوها  های  گذار  با هدف   سهیرا در  مرتبط که    یو 

و    ردیبگ   بر  را در  اریمرتبط در هر مع   یها  شاخص   نیمهمتر  دیبا  ج ینتا  .دهندی  نشان م   هستند    در دسترس  ا یمتناسب  

   .وجود داشته باشد (فضا تی شاخص و محدود تی البته با درنظر داشتن اهم( در آن ها زیمناسب ن یها یبخشبند

  نانیاطم نحوه ها، ی منجر به روندها، منطق هدف گذار  یها علت  رینظ ،یلیدر خصوص شواهد تکم  زین یاجمال یفیتوص

   :شودینمودارها ارائه م  لیموارد مرتبط، در ذ ریسا  ای نده یدر آ   جیاز تکرار نتا

 است:  لیجدول به شرح ذ ن یشده از ا  لیتکم ینمونه ا
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 یسازمان یبر اساس مدل تعال یابیخودارز 

صنعت   یتعال  مدل  سازمان با استفاده از كی یو دستاوردها  ها  ت یجامع، روشمند و منظم از فعال   یبازنگر  كی   یابیارز  خود

، بدین معنا که هر سازمان متقاضی  باشد  یآن م   یو تقاضا برا  یملّ  زهیجا  ندیحضور در فرا  ازین  شیاست و پ  گردشگری

فرایند خود باید  می  بهبود   دریافت جایزه  پروژه های  برای تعریف و اجرای  نتایج خودارزیابی  از  نموده و  را طی  ارزیابی 

سازمان    یکه قابل بهبود هستند را برا ییها نهی نقاط قوت و زم  حیصر ص یتشخ ،یابیخود ارز  ندیفرآ .استفاده نموده باشد

در درون خود   یمتوال  یاتیعمل  یها دوره یسازمان روند بهبود را ط  ه،یاول یها یابیو خود ارز یابیارز . درسازد یممکن م 

  ی الگو و سازمان ها  یسازمان ها  ، یمحل  یخود با رقبا  سهیمقا  قیکار را از طر  ن یا  ،یباالتر تعال   سطوح  و در   سنجد   یم 

 .دهد  یمشابه در جهان صورت م  یها حرفه ایخود  حرفه تراز اول در

  نقاط   به  یابیعملکرد خود و دست   یابیارز  یاز آنها برا  یب یاز ترک  ایاز آنها    توانند ی که سازمانها م   یابیخود ارز  کرد یرو  چهار

 :قابل بهبود استفاده کنند، عبارتند از یها نهیقوت و زم

 ی ا پرسشنامه  کردیرو -1

 ی کارگاه کردیرو -2

 رماپروف  کردیرو -3

 زه یجا یساز  هیشب   کردیرو -4

 

 :شوند  یداده م  ح یتوض  یابیخود ارز یکردهایادامه هر کدام از رو در
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  یا  پرسشنامه کرد یرو .1

  یآور  جمع  ی. براشود  ی و مستدل م   یواقع  ی ا  پرسشنامه  لیبا صرف حداقل منابع و زمان، منجر به تکم   کردی رو  نیا

ا  یدرباره آگاه  اطالعات م   یعال  کردیرو   كی  کردیرو  نیو ادراکات کارکنان در درون سازمان،  برخدیآیبه حساب    از   ی. 

  ، یابیارز خود تر قیدق یکردهایاز رو  یبانی و با هدف پشت عیها در سطح وس داده یگردآور یبرا ی سازمانها به عنوان روش

 .کنند یاستفاده م  ر،یخ ای  یبل یها با پاسخ ییها از پرسشنامه

 یکردکارگاهیرو. 2

  گروه ن یدارد. ا  از ین  ی ابیواحد اجرا کننده خود ارز  ی دیو افراد کل  رانیآنست که به مشارکت فعال مد   کرد یرو   ن یا  ت یمز

ارائه شواهد جمع داده   یآور مسئول جمع م   انیدر کارگاه به همتا   شده  یآور ها و    ی برا یکار آغاز  ن ی. اباشند  ی خود 

کامالً    اب،یارز  است. تجربه نشان داده است که دو نفر از کارکنان که به عنوان  تی ریبه اتفاق نظر در گروه مد  یابیدست 

باشد که    یاز واحد  ابانیاز ارز  ی کیاست که    تر   مطلوب  .هستند  ازیمورد ن  ند یفرآ  ن یا  لیتسه   یباشند، برا  ده یآموزش د 

م   یابیمورد ارز    ی ها  از سازمان  یک یمثالً    گر،ید   یسازمان  ا یو    سازمان  یها  بخش  ر یاز سا  گر ید  اب یو ارز  ردیگ   یقرار 

 .انتخاب شود تی ریمشاوره مد

 یاصالح  توافق بر سر اقدامات  ،یده  ها، کارگاه نمره  داده  یآور  عبارتند از: آموزش، جمع  یکارگاه  کردیرو  ندیجزء فرآ  پنج

 .یاتیعمل یها در قبال برنامه شرفتیپ  ینیو بازب

 رما پروف کردیرو. 3

  از صورت   یا  مجموعه   جادیعبارتست از ا  زه،یجا  یساز  هیشب   کردیبا رو   سهیکاهش حجم کار، در مقا  یها  از راه  یکی

  یاجزا  داده شده درباره   حات یدر نظر گرفته و توض  ارهایمع   یاز اجزا  ك یهر    یصفحه برا كی به عنوان مثال،    ها،  تی وضع

 یبرا یی ها بخش به  صفحه هیمزبور درج گردد. بق حاتی توض  ریمربوط به آن در ز  یها نه یصفحه و زم  یدر باال ارهایمع

 .شود یم می تقس ین یقابل بهبود و شواهد ع  یها نه یذکر موارد قوت و زم

م   یابیخود ارز  مدارک   مورد   دهی آموزش د  ابانیکرده و توسط ارز  هیها در درون سازمان ته  گروه  ایتوسط افراد    توانی را 

خود    جینتا  ینیبازب  یبرا  .انجام دهد  ش یها  تیرا بر اساس مسئول   یابیارز   تی فعال  تواندیگروه مزبور م   ایقرار داد و    یابیارز

واحد هستند،    نیچند  شامل  بزرگتر که  یها  سازمان  یاستفاده نمود. برا  زیخارج از سازمان ن  یها  از گروه  توانیم  یابیارز

را مشخص نمود.    مشترک  قابل بهبود  یها  نهینموده و نقاط قوت و زم  یآور  مختلف را جمع  یاطالعات واحدها  توانی م 

 .را توسعه داد  سازمان  بهبود در سطح یها قرار داده و برنامه ینی را مورد بازب  یجار یاستراتژ توانی به بعد م  نیاز ا

 زهیجا  یساز ه یشب کردیرو. 4

  ه یته  است. پس از  یابیبه منظور انجام خود ارز  “زهی” اظهارنامه جا  یبر ارائه مدارک کامل در راستا  ی مبتن  کردی رو  نیا

را   ابانیارز توانی واحد م  كی  یابیارز ی. برادهند یقرار م  یابیآن را مورد ارز ابانیارز  از  دهید  گروه آموزش كی اظهارنامه، 

  ی از برخ  توانیم رد، یگ یقرار م یابیسازمان بکار گرفت. اگر کل سازمان مشمول ارز  یفرع ی واحدها ایها   بخش ریاز سا

 .استفاده کرد زین یخارج ابانیاز ارز 



  جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری راهنمای متقاضیان شرکت در
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 شرکت در جایزه یمتقاضسازمان های   یابیارز  یچگونگ

است که    صنعت گردشگریاز    ده یو کارشناسان آموزش د   ی مل  زیمجرب و باسابقه جوا  ابانیمتشکل از ارز  یابیارز   م یت

از محل را    دیبازد  ابان،یارز  میت  سپس  .کند  یاقدام م   یمتقاض  یها  مناطق و شرکت  یاظهارنامه ارسال  یابینسبت به ارز

  ل یآن، با تشک  متعاقب  .کند  یم   افتیدر   سازمان  انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سؤاالت خود را از

به دب  نیی تع   یابیارز  م یت  از یامت  ، یابیارز  مینظر ت   تی جلسه اجماع و قطع مراتب    ی . شوراشود  ی م   اعالم  زه یجا  رخانهیو 

  از یدر مورد امت یینها میتصم  .کرداتخاذ خواهد ی سازمان متقاض یرا در خصوص سطح تعال یینها  میتصم یگذار استیس

 .دیخواهد رس انیبه اطالع متقاض رخانهیمراحل مربوطه، توسط دب ی پس از ط یابیحاصل از ارز جهیو نت

 

 ی ابی ارز بازخور  گزارش

 رخانهیدب  یو از سو  هیته   یابیارز   میتوسط ت   انجام شده، گزارش بازخور  یها  یابیو بر اساس ارز   یابیارز  ندیفرآ  انیپا  در

 ابانیاز محل توسط گروه ارز دیاز انجام بازد  پس .شود ی ارسال م  یمتقاض یها و سازمان شرکتهاشامل  انیمتقاض یبرا

  ر یاز ز  كیهر    ازیقابل بهبود سازمان و امت   یها  نهی زم   راکه شامل نقاط قوت و   یگزارش  ان؛یآنان، متقاض  ییو اجماع نها

 خواهند کرد. افتیاست؛ در  ارهایمع


