
جایزه سیستم مدیریت صداقت، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی 
و اقتصادی را براي سازمان و افراد مشخص می نماید به این معنا 
که قصد دارد، از طریق کاربرد مؤثر سیستم مدیریت صداقت 
میزان  مستمر،  بطور  مدیریتی  سیستم  این  پایش  توانایی  و 
رضایت عمومی و حصول اطمینان از تطابق با نیازمندي هاي 
اجتماعی و قانوني، را حاصل نماید. طراحی و اجرای سیستم 
مدیریت صداقت فرایند ایجاد پیوند بین یک سمبل/شئ/ حس/ 
درک و یک محصول/کمپانی با هدف نشان دادن صداقت و 

استانداردهای اجتماعی می باشد.

مدیریت و رهبری                                             امتیاز 150

راستگویی                                           امتیاز 150

وفای به عهد و امانتداری                                            امتیاز 135

انصاف و عدالت                                       امتیاز 135  

اعتماد اجتماعی                                                            امتیاز 130

قانون مندی و نظم                                       امتیاز 100

نتایج اجتماعی و تجاری                                    امتیاز 100

منابع انسانی                                                    امتیاز 100

سازمان هایی که موفق به دریافت هر یک از سطح های گواهینامه می شوند، 
درخواست  صداقت  شده  ثبت  عالمت  و  نشان  از  استفاده  برای  می توانند 
از  پس  تا  نمایند  اعالم  صداقت  عالمت  کمیسیون  به  را  نشان  از  استفاده 
تصویب هیئت ارزیابی مطابق شرایط اقدام گردد و  به مدت 3 سال از عالمت 

ثبت شده صداقت در محصوالت و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

جایزه سطح تقدیر صداقت بر اساس امتیاز دهی ارزیابان و نظر هیآت 
داوران در هر دوره به بهترین سازمان ها اهداء میشود. 

تندیس صداقت باالترین جایزه سیستم مدیریت صداقت می باشد که 
هر ساله یا در هر دوره فقط به یک سازمان متقاضی که در فرآیند 
ارزیابی و بازرسی بیشترین امتیاز الزم را در هر رشته کاری کسب 
برای سطح  متقاضیان  که  است  ذکر  به  می گردد. الزم  اهداء  نماید 
تندیس، ملزم به رعایت برنامه زمانبندی اعالم شده می باشند و عالوه 
بر ارزیابی، عملیات بازرسی و آزمایشگاهی نیز برای این متقاضیان در 
نظر گرفته می شود و به برندگان تندیس اجازه داده می شود بدون نظر 

کمیسیون عالمت صداقت از نشان صداقت استفاده نمایند.

• پذیرفتن ماموریت های خطیر دولتی یا وظایف مهم اجتماعی که با خطرات 
احتمالی همراه هستند.

• هر نوع ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم

• دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم

• ارایه طرح ها و برنامه های موفق

• تالش مستمر وصادقانه در انجام مسؤلیت ها و ارایه خدمات

• ارائه خدمات فرهنگی فاخر 

• داشتن مقبولیت و اعتماد اجتماعی 

: ݬݠݠݔاٮݩݩݠݑ ݫ کلىݫ ــرد و  ݠݓ ݢݠٮݫ کارݢ ه  ـردامىݠݐ ݠݔ دݠٮݫ ٯݠݑ ه سطح ٮݦݠݠݑ رݠݐ ݢٮݪݠݠݔ اݢ حݠݓ

جایزه سطح تندیس

سـطــح مـــدال صــداقـت )ویــــژه افــراد(

: ٮݠݑ ݤ صداٯݠݠݑ ݠݠݔٮݠݑ ــرݣݣٮݫ ݠݔ م مدݠٮݫ سىݠݠݑ ارهای سىݬݬݠݠݔ معىݬݬݠݠݔ

امه ىݠݐ گواهىݬݬݠݠݔ سطح 

در جایزه  مدل سیستم مدیریت صداقت معیارها و زیر معیارها با مطالعه 
منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی ، یعنی کتاب و سنت و همچنین 
دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد 
مطالعه قرار گرفته است. معیارهای سیستم مدیریت صداقت بر مبنای 
مجموعه ای از ارزش ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده اند که عبارتند از:

گواهینامه صداقت پس از انجام مراحل ارزیابی، منوط به کسب امتیازات 
الزم است که در سه سطح رتبه ای به سازمان های متقاضی اعطاء خواهد 

شد و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 3 سال می باشد.
بدون محدودیت، هر  گواهینامه،  برای سطح  متقاضی  سازمان های 
زمان که آمادگی الزم را داشته باشند می توانند نسبت به ثبت نام 
برای  است  ذکر  به  نمایند همچنین الزم  اقدام  اظهارنامه  ارسال  و 
متقاضیان سطح گواهینامه نیز عملیات ارزیابی در نظر گرفته می شود.

1- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 3          بین 500 الی  599

2- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 2              بین 600 الی  699

3- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 1           بین 700 الی  899

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تقدیر صداقت      بین 900 الی 1000

می توانند  می شوند،  تقدیر  جایزه سطح   دریافت  به  موفق  که  سازمان هایی 
برای استفاده از نشان و عالمت ثبت شده صداقت درخواست استفاده از نشان 
را به کمیسیون عالمت صداقت اعالم نمایند تا پس از تصویب هیئت ارزیابی 
مطابق شرایط اقدام گردد و  به مدت 3 سال از عالمت ثبت شده صداقت در 

محصوالت و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تندیس صداقت     بین 900 الی 1000

تعلق می گیرد که در یکی  افرادی  به  مدال صداقت 
مقابل تالش چشمگیر  در جدول  مطروح  مباحث  از 

داشته و یا منشا ایجاد تحول اساسی باشند:

بررسی وضعیت جامعه و سنجش میزان انطباق آن با اقتصاد مطلوب نیازمند ارائه 
شاخص های محاسباتی است. این شاخص ها متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی 

صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند.
شاخص های »زمینه ساز«؛ معیارهایی دارد که زمینه را برای صداقت فراهم 
»معیار  انسانی«،  منابع  »معیار  نظم«،  و  قانونمندی  »معیار  مانند  می کند. 
مدیریت و رهبری« که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته می شود. 
شاخص های »فرایندی« معیارهایی دارد که در فرایند عملیات مبادله، تحقق 
می یابد. چون ممکن است به هر دلیل پنهانکاری، در مبادله صورت پذیرد. 
مثل »معیار انصاف و عدالت«، »معیار وفای به عهد و امانتداری«، »معیار 

راستگویی« که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته می شود. 
را فراهم  اجتماعی  نارسایی  شاخص»جبرانی« معیارهایی دارد که جبران 
می کند. مثل »معیار نتایج و ایجاد ارزش«، »معیار اعتماد اجتماعی«، که با 

زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته می شود.

شاخص ها:



هدف نهایی سیستم مدیریت صداقت آن است که مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی را پدید آورد
 که حفظ و بکارگیری آنها منطقی باشد 

و  اعتماد  آمدن  بوجود  باعث  اجرای مدل جایزه سیستم مدیریت صداقت   
وابستگی خاطر نسبت به شما و محصول تان می شود. سپس این آسودگی 
پایه احساس  خاطر و دلبستگی باعث می شود مشتری محصول شما را بر 
خوبی که نسبت به صداقت دارد خریداری کند و شما زمان کمتری صرف 

متقاعد کردن مشتری می کنید.
 اجرا کردن سیستم جایزه مدیریت صداقت نیاز به صرف هزینه دارد اما در 
عوض وفاداری و صداقت بدست آمده با سود مالی بیشتری به شما خواهد 

رسید.
 دریافت جایزه صداقت در مشتری حس برتری و تمایز ایجاد می کند.

شکی نیست که اجرای مدل مدیریت صداقت به مسئولیت پذیری اجتماعی 
... نیاز دارد، اما در نهایت همه این  و اقتصادی ، شفاف بودن مواضع و 

تالش ها باعث باال رفتن ارزش و مزایای برند تجاری شما می شود.
 نام صداقت تصمیم گیری در هنگام خرید را راحت و آسان می کند. به 
این دلیل که صداقت یک مزیت بسیار مهم را اجرا و منتقل می نماید. در 
یک بازار پر از محصول و کاال یعنی جایی که ویژگی ها و مزایا به طور 
واقعی قابل تشخیص نیستند، دریافت جایزه مدل صداقت به شما کمک 
می کند تا مشتری و مصرف کننده به شما اطمینان کرده و بدون اینکه 
در مورد ویژگی های خاص محصول شما اطالعی داشته باشد به آن 

اعتماد کرده و توقعات خود را توسط آن برآورده شده ببیند.
پذیری  مسئولیت  معیارهای  اساس  بر  صداقت  مدیریت  سیستم   
از  مستقیما  موضوع  این  می شود.که  اجرا  اقتصادی  و  اجتماعی 

خواست های جامعه نشأت می گیرد.

خوبی  بسیار  شانس  و  فرصت  صداقت  مدیریت  سیستم  جایزه  داشتن   
برای تبلیغ و گسترش تجارت شماست به این صورت که مشتری از قبل با 
صداقت آشنا میباشد و محصول جدید را با آن ارتباط می دهد. به عبارت دیگر 
یک برند معروف و مشهور از شما حمایت می کند و شما گستره وسیعی از 
محصوالت و خدمات جدید خود را با بودجه کم به کاربران معرفی می نمایید.

 اجرای سیستم مدل صداقت کمک می کند تا غبار تردید از نام تجاری شما 
زدوده شود. تفکر منفی در مورد هر محصول یا سرویس همیشه روی تولید 
درآمد آن محصول نیز تاثیر می گذارد. برای کاهش اطالعات گمراه کننده در 
مورد محصول تان توصیه می شود با استفاده از سیستم مدیریت صداقت به 
مشتری اجازه دهید تا نسبت به محصول شما اطمینان و اعتماد کافی بدست 

آورد از این طریق می توانید یک راهکار پیشگیری کننده ارائه نمایید.
 اجرای سیستم مدیریت صداقت یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در افزایش 
انتخاب دو محصول  بین  این عامل هنگامی که مصرف کننده  است.  درآمد 
قرار دارد به او در انتخاب گزینه بهتر کمک می کند. بدیهی است که ما در 
مورد محصولی صحبت می کنیم که مصرف کننده نام آن را قبال شنیده است. 
این کار میزان ریسک را برای مشتری و میزان درآمد را برای کمپانی افزایش 

می دهد.
 در کنار مزایای اقتصادی اجرای سیستم مدیریت صداقت، مزایای دیگری 
به  نسبت  کننده  مصرف  ذهنی  سازی  تصویر  به  معموال  که  دارد  وجود  نیز 
محصول کمک می کند. رویدادها و اتفاقاتی وجود دارد که تصویر یک کمپانی 
را تیره می نماید و در قبال آن اجرای سیستم مدل صداقت کمک می کند تا 

گرایش و برخورد مصرف کنندگان تغییر پیدا نماید.

ردیف        تعدادپرسنل سازمان     مبلغ مشارکت               مبلغ مشارکت                  مبلغ مشارکت
                                                 سطح گواهینامه)ریال(            سطح تقدیر )ریال(            سطح تندیس)ریال(

  1      زیر 50 نفر پرسنل    50/000/000              70/000/000         100/000/000

  2        51 الي 150 نفر پرسنل     70/000/000             100/000/000         140/000/000

  3  151 الي 500 نفر پرسنل      90/000/000             140/000/000        180/000/000

  4  501 الي 2000 نفر پرسنل    125/000/000             180/000/000        250/000/000

  5  بیش از 2000 نفر     160/000/000              250/000/000       320/000/000

هزینه مشارکت در جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

مزایا

AVIZEH  NESHAN  PARSI  INTERNATIONAL  INSTITUTE

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

که اصول و مباحث اخالقی  کاربردی است  سیستم مدیریت صداقت، شکلی از اصول اخالقی 

که این اصول در تمامی رفتارهای اجتماعی و  را در تجارت و اجتماع بررســی می کند در حالی 

کاربرد دارند و به صداقت افراد جامعه و سازمانها مرتبط هستند. این مدل جایزه در واقع  تجاری 

استانداردهای اخالقی یک سازمان یا فرد و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و به بیان دیگر 

مدل جایزه صداقت علم مطالعه استانداردهای اخالقی است

آدرس: تهران - میدان انقالب - خیابان منیری جاوید)اردیبهشت( -بن بست توحید - پالک 2 - واحد 4 و 5 
کد پستی: 1314615345 

تلفن: 66488915- 66487523- 66497723- 66487595  دورنگار: 66497765
Website: www.sedaqat.org                             Email: info@sedaqat.org

 
 Adress: office 4 and 5,  No. 2,  Dead End Tohid,  moniri-ye-javid st)Ordibehesht(,

Enghelab sq, Tehran , iran
Tel: 66488915- 66487523- 66497723- 66487595   Fax: 66497765


