


جایزهمعرفی 
دیجیتالينوینهایفناوریتوسطخودکاروکسبتحولجهتدرهاسازمانتالش

اشیااینترنت-5دادهتحلیل-4ابریرایانش-3موبایلیرایانش-2اجتماعیرایانش-1

دیجیتاليهایفناوریازهاسازمانازبسیاریاستفادهعدم
خودروسازهاهابیمههابانک
نفتحوزههایشرکتهاهتلهافروشخرده

دولتیوعمومیبخشهایسازمانهاشهرداریپتروشیمیوگاز

رضایتونوآوریوری،بهرهعملکرد،باالترسطوحبهدستیابيجهتدردیجیتاليهایفناوریازگیریبهره
یمشتر

خوددیجیتاليکارکسبمحیطدرداشتهدیجیتاليماهیتکههایيسازمانرقابتيوضعیتبهبود



معرفی جایزه

پیمایندها ميسازمانراهي است که دیجیتالي، تغییر فناورانه تحول 

منظور های مختلف سازماني بههای دیجیتالي در راستای تغییر الیهگذاری هوشمندانه بر روی فناوریسرمایهبا 
سازمانایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و 

محصوالت و خدمات  -4فرآیندها -3کاروهای کسبمدل-2اندازهاها و چشمبینش-1

جایزه ملی تحول دیجیتالی 

های پیشرو در تحول دیجیتالی اولین بار در ایران، با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان

تهراندانشگاه در 



جایزهاهداف

های کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالي  افزایش آگاهي و بینش در بدنه مدیریتي سازمان

کار کشوروآفریني دیجیتالي در فضای کسببهبود و ارتقای فرهنگ ارزش

ر زمینه  های بهبود خود دها به انجام فرآیند خودارزیابي و شناسایي نقاط ضعف و فرصتتشویق سازمان

تحول دیجیتالي  

کنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به  ارزیابي وضعیت تحول دیجیتالي شرکت

هاها در راستای بهبود وضعیت تحول دیجیتالي آنسازمان

های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالي  شناسایي و معرفي سازمان



جایزهتخصصیمحورهای

دیجیتاليزبدگي(Digital Mastery)

دیجیتالينوآوری(Digital Innovation)

دیجیتاليرهبران(Digital Leaders)



جایزهتخصصیمحورهای

Digital)دیجیتاليزبدگي Mastery)

سطحبهاطالعاتی،نوینهایفناوریمحوریتباسازمانآن،درکهاستدیجیتالیبلوغازمطلوبیمیزان•

.استیافتهدستسودآورینهایتدرومشتریجذابتجربهوری،بهرهعملکرد،ازتوجهیقابل

سازماندیجیتالیبلوغارزیابی•





جایزهتخصصیمحورهای

Digital)دیجیتالينوآوری Innovation)

کننده در جایزه، از منظر نوآوریدیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکتابتکار و پروژهارزیابی •

.سازی شده باشدنوآوری کاندیدا شده باید تجاری•



جایزهتخصصیمحورهای

Digital)دیجیتاليرهبری Leadership)

کننده در جایزهمدیر ارشد دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکتارزیابی •

ای در فرآیند تحول دیجیتالی و رشد مبتنی بر فناوری اطالعاتمدیر کاندیدا شده باید نقش برجسته•

.  سازمان خود ایفا نموده باشد



مزایای شرکت در جایزه
 های بهبود سازمان در مسیر تحول دیجیتالينقاط ضعف و فرصتشناسایي

ت در دریافت گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتالي سازمان و امکان مقایسه آن با متوسط صنع
الملليسطح داخلي و بین

های تخصصي متناسب با سطح بلوغ دیجیتالي سازمانمندی از آموزشامکان بهره

مندی از مشاوره متخصصان و خبرگان حوزه تحول دیجیتالي  امکان بهره

های ایراني در زمینه تحول دیجیتاليامکان استفاده از تجارب موفق سازمان

های اطالعاتيهای منتخب در کنفرانس ملي سیستمارائه تجارب موفق سازمان

کسب جایزه ملي تحول دیجیتالي در دو سطح تندیس و تقدیرنامه

ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتالي به جامعه علمي و صنعتي کشورمعرفي سازمان



سطوح جایزه

جایزه سال تحول دیجیتالی ایران
.هایی که حداقل از دو محور جایزه، تندیس دریافت کرده باشندانتخاب بهترین سازمان از میان سازمان

دیجیتاليمحور زبدگي 

تندیس زرین زبدگی دیجیتالی

یتندیس سیمین زبدگی دیجیتال

یتندیس برنزین زبدگی دیجیتال

تالیتقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجی

محور نوآوری دیجیتالي

تندیس زرین نوآوری دیجیتالی

تندیس سیمین نوآوری دیجیتالی

تندیس برنزین نوآوری دیجیتالی

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتالی

محور رهبری دیجیتالي

دیجیتالیرهبرزرینتندیس

تندیس سیمین رهبر دیجیتالی

تندیس برنزین رهبر دیجیتالی

تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتالی



ساختار جایزه

راهبریکمیته

جایزهدبیر

تخصصيمحورهایدبیران

ارزیابيعاليکمیته

ارزیابيهایتیم

دائميدبیرخانه



کمیته راهبری جایزه  معرفی اعضای 

(کمیتهریاست )امیر مانیان دکتر 

(دبیر جایزه و دبیر محور زبدگي دییتالي)دکتر مهدی شامي زنجاني

(دبیر محور رهبری دیجیتالي)دکتر سعید روحاني 

(محور نوآوری دیجیتاليدبیر )ایوب محمدیاندکتر 

(عضو کمیته)رضا سرخوش مهندس 



ارزیابی جایزهمعرفی مدل

شاخص مولفه محور

30 8 زبدگي دیجیتالي

21 3 دیجیتالينوآوری 

20 4 رهبری دیجیتالي

71 15 در مجموع



مراحل ارزیابی
نام اولیه آنالینثبت -1

خوداظهاری جایزهسیستم -2

ها  آنالین فرم خوداظهاری توسط سازمانتکمیل -3

(نفره3تیم های )سازمان های ممیزی هر تیمتعیین -4

هاهای ارائه شده از طریق مصاحبه و بازدید از سازمان مستندات و شواهد پاسخبررسي -5

ساعت در هر سازمان به طول انجامید4بازدید به طور متوسط هر •

گرفتقلم مستند درخواست شده مورد بررسي قرار 32•

برگزاری جلسات جمع بندی ارزیابي توسط هر تیم ممیزی-6

جلسه کمیته عالي ارزیابي جهت اخذ تصمیم نهایي در خصوص برگزیدگان جایزهبرگزاری -7

نتایج و اعطای جوایز به برندگاناعالم -8

1396فروردین ماه 31کننده در جایزه   تا های شرکتبازخورد وضعیت تحول دیجیتالي به کلیه سازمانو ارائه گزارشتهیه -9



آنالینثبت نام اولیه -مراحل ارزیابی 



جایزهسیستم خوداظهاری -مراحل ارزیابی 



سیستم خوداظهاری جایزه-مراحل ارزیابی 



جایزهسیستم خوداظهاری -مراحل ارزیابی 



سیستم خوداظهاری جایزه-مراحل ارزیابی 



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی

محور زبدگي دیجیتالي



محور زبدگي دیجیتالي

مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی

محور نوآوری دیجیتالي



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی

محور نوآوری دیجیتالي



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی

محور نوآوری دیجیتالي



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی

محور رهبری دیجیتالي



مستندات و شواهد مورد نیاز در بازدید و ممیزی جایزه تحول دیجیتالی
محور رهبری دیجیتالي



سازمانهای ممیزی هر تعیین تیم-مراحل ارزیابی 

دیجیتاليتحولمليجایزهدرممیزیاخالقاصول

.شدنخواهدپذیرفتهممیزیتحتسازمانسویازایهدیهویادگاریهیچگونه•

منعقدقراردادنزدیکآیندهدردهدمیاحتمالیاوداردحاضرحالدریاوداشته،قراردادقبالًسازمانیبافردیکهصورتیدر•
.گرددنمیعضومربوطهسازمانممیزیتیمدرنماید،

پذیرفتهمربوطهممیزانتوسطممیزییندآفرازپسماه6حداقلتاممیزیتحتسازمانسویازآموزشومشاورهپیشنهاد•
.(داشتنخواهدمنعیجایزهدبیرخانهطریقازشدههماهنگرسمیهایمشاورهوهاآموزش)شدنخواهد

مخفیمراسم،دراعالملحظهتانتایج)گرددنمیافشارسمی،غیرچهورسمیطوربهچههاسازمانارزیابیگزارشواطالعات•
.(ماندخواهدباقی

.گرددنمیافشادیگرهایسازماندرسازمانیکوضعیتواطالعات•

تاآنازدبعوحضوریبازدیدجلسهدر(ممیزیتحتسازماندرانتظارایجادنتیجهدرو)پیشبینیوداوریپیشاولیه،بازخورد•
.گرددنمیارائهنتایجاعالم

.گرددنمیبرقرارممیزیتحتسازماننمایندگانبارسمیغیروشخصیارتباطکانالایجاد•



زهجاینتایج نخستین دوره 

در محور رهبری دیجیتالي

تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتالی1

تندیس برنزین2

تندیس سیمین1

در محور نوآوری دیجیتالي

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتالی2

تندیس برنزین1

تندیس سیمین1

تندیس زرین1

در محور زبدگي دیجیتالي

تالیتقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجی4

تندیس برنزین1

تندیس سیمین2



دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی

1396سال 


