
First
National Strategy
Award

اولــین
جــایـــزه

ملــی اســـتراتـــژی
کارگر شمالی، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ساختـمان امام رضا، طبقه اول، دبیـرخانه دائمی جایزه ملی استراتژی
٠ ٢ ١ -٨ ٨ ٠ ١ ٢ ٤ ١ تلفن : ١

زمستان ١٣٩٧

کنفرانس بین المللى دانشکده مدیریت
مدیریت استراتژیک 

http://icsm.ut.ac.ir

 2019



مقدمه
جایزه ملى اســتراتژى، جایزه اى اســت که هرســاله توســط دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران به ســازمان هاى 

واجد صـــالحیت اعطا مى شود. این جایزه، گســـتره مـــى دارد و حـــوزه موضوعى مـــدیریت استـراتژیک را در بر 

مــى گیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه اولیــن دوره برگــزارى ایــن جایــزه همزمــان بــا پنجمیــن کنفرانس بیــن المللى 

مدیریت استراتژیک تعریف شده است. 

1. اهداف جایزه
• انگیزه بخشى به شرکت ها و سازمان هاى ایرانى براى گام نهادن در مسیر استراتژى

• تقویــت مستندســازى تجــارب تدویــن اســتراتژى، جارى ســازى اســتراتژى ها و اســتقرار سیســتم هــاى کنترل 

استراتژى در سازمان

• کمک به شکل گیرى نظام مدیریت استراتژیک در سازمان هاى کشور

• ایجاد بانک دانشى در زمینه تجارب برگزیده مدیریت استراتژیک

• توسعه و ترویج کاربرد مدل ها و ابزارهاى نوین مدیریت استراتژیک در کشور

• تشویق و قدردانى از سازمان هاى برتر کشور در حوزه استراتژى

معرفی جایزه
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جایــزه ملــى اســتراتژى مبتنــى بــر مــدلSCAP 1  اســت. بنیــان هاى نظــرى این مــدل بر نظریــه قابلیت هــاى پویا 

 ;1994 ،Teece & Pisano) اســتوار اســت.  نظریــه قابلیــت هــاى پویا و دیدگاه قابلیت محور توســط دیوید تیــس

Teece ،2007،Teece، 2017)، اســتاد برجســته مدیریــت اســتراتژیک در دانشــگاه کالیفرنیــا (برکلــى) ارائــه 

شــده و در حــال حاضــر یکــى از معتبرتریــن و روزآمدتریــن نظریــات در حیطــه علــم و عمــل مدیریــت 

اســتراتژیک اســت. SCAP رویکــردى جامــع بــه مدیریت اســتراتژیک دارد که یکى از بخش هــاى آن، مدل بلوغ 

استراتژى SCAPM2 است. جایزه ملى استراتژى براساس مدل بلوغ مدیریت استراتژى SCAPM2 طراحى شده 

اســت. نســخه اولیــه ایــن مــدل در بیــش از 20 ســازمان جهــت ســنجش ســطح بلــوغ مدیریــت اســتراتژیک و 

تدوین نقشه راه استراتژى مورد استفاده قرار گرفته است.

Strategy, Capabilities, Advantage, Performance  

مــدل پشــتوانه جایــزه، مــدل بلــوغ مدیریــت اســتراتژیک SCAPM2  اســت کــه بخشــى از مــدل جامــع مدیریــت 

استراتژیک SCAP است. مدل SCAPM2 براساس نظریه قابلیت هاى پویاى دیوید تیس طراحى شده است.

فلسفه این مدل مبتنى بر مفاهیم زیر است:

ارزش آفرینى                                                                         6. پویایى  .1

مستندسازى آینده سازى                                                                            7.   .2

نهادینه سازى تخصیص بهینه منابع                                                               8.   .3

اخالق مدارى نوآورى                                                                                   9.   .4

پایدارى رهبرى                                                                                 10.   .5

2. مبانی نظری و کاربردی

3. معرفی مختصر مدل پشتوانه جایزه
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مدل به صورت تصویر زیر قابل نمایش است:

  

SCAP شکل 4. مدل

مدل SCAP از دو بخش تشکیل شده است: 
1- زیربنا شامل ابعاد استراتژى و قابلیت هاست:

در بخش استراتژى، مدل از 4 بعد و 5 سطح بلوغ  اصلى تشکیل شده است.  •

در بخش قابلیت ها، مدل از 6 بعد و 5 سطح بلوغ تشکیل شده است.  •

2- روبنا نیز شامل مزیت ها و عملکرد است:
در بخش مزیت ها، مدل از 2 بعد و 5 سطح امتیازى تشکیل شده است.  •

در بخش عملکرد، مدل از 3 بعد و 5 سطح امتیازى تشکیل شده است.  •
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بــه منظــور طراحــى جایــزه ملــى اســتراتژى، جوایــز شــناخته شــده مدیریــت اســتراتژیک و ســایر جوایــز و نشــان 

هــاى مطــرح حــوزه مدیریــت در ســطح جهــان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه انــد و تــالش شــده اســت تــا ضمــن حفظ 

یکپارچگــى نظــرى جایــزه بــا تکیــه بر مدل SCAPM2 ، از مزایــا و ظرفیت هاى هریک از این جوایز نیز به تناســب 

نیاز بهره گرفته شود. برخى از مهم ترین این جوایز عبارتند از:

• جایزه دستاورد یک عمر تالِش انجمن مدیریت استراتژیک (آمریکا)

• جایزه برنامه ریزى استراتژیک ریچارد گودمن

• جایزه برنامه ریزى ملى انجمن برنامه ریزى آمریکا

• تاالر مشاهیر کارت امتیازى متوازن پاالدیوم

• محور استراتژى جایزه ملى کیفیت مالکوم بالدریج

• محور استراتژى جایزه جهانى تعالى بنیاد اروپایى مدیریت کیفیت

• و ...

طراحی جایزه
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بــه منظــور پیشــبرد مطلــوب جایزه ملى اســتراتژى، براى آن ارکان و ســاختار ویژه اى درنظر گرفته شــده اســت. 

ارکان جایزه به قرار زیر هستند:

ــس  ــده دارد. رئی ــه عه ــزه را ب ــاء جای ــم اعط ــئولیت مراس ــه مس ــت ک ــارى اس ــى افتخ ــزه: مقام ــس جای 1- رئی

ــتراتژیک  ــت اس ــى مدیری ــن الملل ــس بی ــا کنفران ــان ب ــور همزم ــزه بط ــاى جای ــم اعط ــه مراس ــى ک ــزه مادام جای

اجراء شود، توسط شوراى سیاستگذارى این کنفرانس تعیین مى شود.

2- مدیر جایزه: مسئولیت راهبرى امور مربوط به برگزارى و اجراى مطلوب جایزه را به عهده دارد.

3- دبیــر علمــى جایــزه: مســئولیت طراحــى و بازنگــرى جایــزه و مــدل پشــتیبان آن و رســیدگى بــه امــور علمــى 

جایزه را به عهده دارد.

4- شــوراى مشــورتى جایــزه: متشــکل از تعــدادى از اســاتید و کنشــگران برگزیــده حــوزه مدیریــت 

اســتراتژیک در کشــور اســت کــه مســئولیت مشــاوره در امــور جایــزه و اشــاعه آن در ســطح کشــور را بــه عهــده 

دارد. این شورا رئیس و نایب رئیس دارد.

5- کمیته ارزیابان ارشد: متشکل از ارزیابان ارشد 

جـایـزه اسـت و به امــور اجــرایى مــرتبط با ارزیـابى 

سازمان هاى شرکت کننده در جایزه مى پردازد.

این کمیته رئیس دارد.

در شکل 1، ارکان جایزه، نمایش داده شده است:

    شکل 1. ارکان جایزه ملى استراتژى         

 ارکان جایزه
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رئیس جایزه
دکتر علی دیواندری

مدیر جایزه
دکتر علی حیدری

دبیر علمی جایزه
دکتر نادر سید کاللی

 کمیته
ارزیابان

ارشد

شورای
مشورتی

جایزه



1. شورای مشورتی جایزه:
ــد،  ــان ارش ــه ارزیاب ــس کمیت ــزه، رئی ــى جای ــر علم ــزه، دبی ــر جای ــزه، مدی ــس جای ــکل از رئی ــورا متش ــن ش ای

ارزیابــان ارشــد جایــزه و تعــدادى از اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه هــا و مراکز علمى کشــور و مدیران شــناخته 

شــده در حــوزه مدیریــت اســتراتژیک کشــور اســت. وظیفــه ایــن شــورا ارائــه مشــورت در زمینــه امــور جایــزه 

و اشــاعه آن در ســطح کشــور اســت. مدیــر جایــزه، ریاســت شــوراى مشــورتى را هــم بــر عهــده دارد. دبیــر 

علمى جایزه، نائب رئیس شوراى مشورتى جایزه است.

2. کمیته ارزیان ارشد جایزه:
ایــن کمیتــه متشــکل از رئیــس کمیتــه ارزیابان ارشــد و ارزیابان ارشــد اســت. وظیفه این کمیتــه برنامه ریزى، 

ســازماندهى و نظــارت بــر عملکــرد ارزیابــان اســت. رئیــس کمیتــه ارزیابــان ارشــد همــان دبیــر علمــى جایــزه 

است یا توسط دبیر علمى جایزه انتخاب مى شود و با ابالغ مدیر جایزه منصوب مى شود.

ــد  ــاب ارشــد مــى توانن ــوان ارزی ــه عن ــر ب ــر ســه نف ــى اســتراتژى، حداکث ــزه مل ــاى جای در ســال نخســت اعط

ــدى  ــاى بع ــال ه ــرد. در س ــى پذی ــورت م ــزه ص ــى جای ــر علم ــط دبی ــراد توس ــن اف ــاب ای ــوند. انتخ ــاب ش انتخ

ــى  ــى در دوره عال ــدن و قبول ــس از گذران ــد پ ــان ارش ــداد ارزیاب ــرورت، تع ــورت ض ــزه در ص ــزارى جای برگ

«تربیت ارزیاب ارشد استراتژى براساس مدل SCAPM2 » قابل افزایش خواهد بود.

در ادامــه بــه ترکیــب و توضیحــات ضــرورى در مــورد کمیتــه هــاى جایــزه 
پرداخته شده است:
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متقاضیان شرکت در جایزه ملى استراتژى، گام هاى زیر را طى مى کنند:

مراجعه به وبسایت جایزه ملى استراتژى و تکمیل فرم ثبت نام اولیه  .1

پــس از تکمیــل فــرم ثبــت نام اولیه، ســازمان مى تواند نســبت به ثبت درخواســت شــرکت در جایــزه اقدام   .2

نماید. هزینه شرکت در جایزه براى سازمان هاى گوناگون به شرح زیر است:

•  سازمان با تعداد کارکنان کم تر از 50 نفر: 50 میلیون ریال

• سازمان با تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر: 100 میلیون ریال

• سازمان با تعداد کارکنان 100 تا 300 نفر: 150 میلیون ریال

• سازمان با تعداد کارکنان 300 تا 1000 نفر: 200 میلیون ریال

• سازمان با تعداد کارکنان بیشتر از 1000 نفر: 250 میلیون ریال

پــس از تکمیــل درخواســت توســط ســازمان متقاضــى، دبیرخانــه جایــزه بــا نماینــده معرفــى شــده از ســوى   .3

ســازمان تمــاس خواهــد گرفــت و دفترچــه اظهارنامــه جایــزه ملــى اســتراتژى را بــراى ســازمان ارســال خواهــد 

کرد.

ضــروت دارد ســازمان در موعــد مقــرر اقــدام بــه تکمیــل و ارســال اظهارنامــه بــراى دبیرخانــه جایــزه ملــى   .4

استراتژى نماید.

پس از بررســى اظهارنامه ها توســط کمیته ارزیابان ارشــد جایزه، به هریک از ســازمان ها یک ارزیاب ارشــد   .5

و حداقــل دو ارزیــاب اختصــاص خواهــد یافــت و زمانبنــدى انجــام دیــدار حضــورى از ســازمان اعــالم خواهــد 

شد.

بازدیــد حضــورى توســط تیــم ارزیابــان از ســازمان صــورت خواهــد پذیرفــت و گــزارش ارزیابــى بــه دبیــر   .6

علمى جایزه ارائه خواهد شد.

دبیــر علمــى جایــزه، پــس از بررســى گــزارش ارزیابــى، آن را تأییــد یــا رد خواهــد کــرد. در صــورت رد، نیــاز   .7

بــه بررســى و بازدیــد مجــدد از ســازمان وجــود دارد کــه بــه ســازمان مربوطــه ابــالغ خواهــد شــد. در صــورت 

تأیید، دبیرخانه جایزه گزارش اختصاصى ارزیابى را براى هر سازمان ارسال خواهد کرد.

4. فرآیند شرکت در جایزه
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در صــورت وجــود هرگونــه شــکایت، ســازمان مذکــور مــى توانــد شــکایت خــود را از طریــق دبیرخانــه جایــزه   .8

بــراى دبیــر علمــى جایــزه ارســال نمایــد. دبیــر علمــى جایــزه، تیمــى متشــکل از یــک فــرد متخصــص و مطلــع کــه 

ــد  ــان ارش ــه ارزیاب ــط کمیت ــه توس ــزه ک ــاب جای ــد و دو ارزی ــته باش ــع نداش ــاد مناف ــه تض ــازمان مربوط ــا س ب

معرفــى شــده انــد را تشــکیل مــى دهــد و آن هــا را مأمــور بــه بررســى شــکایت خواهــد کــرد. پــس 

از بررســى نهایــى موضــوع در کمیتــه ارزیابــان ارشــد، نتیجــه از طریــق دبیرخانــه بــراى ســازمان مذکــور ارســال 

خواهد شد.

انــواع ســازمان هــاى واجــد شــرایط بــراى شــرکت در جایــزه: همــه ســازمان هــاى بخــش کســب وکار و بخــش   .9

عمومى مى توانند در جایزه ملى استراتژى شرکت کنند.
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مراتب تعریف شده در پلکان جایزه ملى استراتژى به قرار زیر است:

شکل 2. پلکان جایزه ملى استراتژى

5. مراتب جایزه (پلکان استراتژى)

جایزه گوی زرین استراتژی

جایزه گوی سیمین استراتژی

جایزه گوی برنزین استراتژی

جایزه جستجوگر استراتژی

جایزه الماس بلورین استراتژی

 1

 2

 3

 4

 5

First Prize

Second Prize

Third Prize

Fifth Prize

Fourth Prize
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6. فرم ثبت نام در جایزه 
  http://icsm.ut.ac.ir:لینک ثبت نام

اطالعات عمومى
نام سازمان:

زمینههاى فعالیت:

کد اقتصادى:

نوع مالکیت:

اندازه سازمان (تعداد پرسنل):

آدرس دفتر مرکزى:

تلفن تماس:

فاکس:

وبسایت:

اطالعات مدیرعامل / رئیس سازمان
نام و نام خانوادگى:

تلفن ثابت:

تلفن همراه

فاکس:

ایمیل:

اطالعات معاون/مدیر استراتژى سازمان (یا بخش مرتبط)
نام و نام خانوادگى:

تلفن ثابت:

تلفن همراه

فاکس:

ایمیل:

اطالعات نماینده سازمان
نام و نام خانوادگى:

تلفن ثابت:

تلفن همراه

فاکس:

ایمیل:

 


