
 حا���ت سازما�یارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : 

 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

�ی  �شا�د�نده ��ھد � ���و��ت ا��ما�ی         ��ی�ن ا��را�ی و ا�دا

        ر�تار �شا�د�نده ��ھد ر��ری سازمان و پا�خ�ویی آن

        ا�جاد ���ط و ���ن�ی � سازمان ��ت ����ن  ���و��ت ا��ما�ی

 �����ی از ��و�ھای ا��صادی �ای �مل � اساس ���و��ت ا��ما�ی
 و ��وق �شار�ت �مام ��وح سازمان

       

        ا��فاده ��ی�ه  از �نا�ع (ما�ی، ا�سا�ی، ����ی)

        ذ��فعا�ش (نیاز�ی فع�ی و �سل آینده)ا�جاد �عادل �یان نیاز�ی سازمان و 

 ا�جاد ���ت عادال� �ای ��وهھای � حا��ه 
 (ز�ن، اق�ی�ھای قو�ی و �ادی) ��ت ا��از �نا�ب باال�

       

 



 ادا�ه -ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : حا���ت سازما�ی

 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

 ذ��فعان با دوجان�ه ��آیند ا�جاد
��ه و �واف�ھا �دم ، آ�ن �نافع �نا�ت ��ت(   )تنا�ضات رفع و  �ذا

       

 ����مات ا��ای دا��ن ��� ز�
 )سازمان �ثبت یا ���ی فعا�ی�ھای نتا�ج � پا�خ�ویی و ا��ما�ی ���و��ت با ا��باق �(

       

        سازمان � ��ر ����م ا��اد ����ت و ���و��ت ا�تیار، ��وح ��دن ��عادل

        ����رات ابالغ و ����ر و اصالح  و سازمان حا��ی�ی رو�د�ی ����� ارزیا�ی و بازبی�ی

 -  ��ع ���ه

 

 

 ا�سا�ی�قوق ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : 



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

کایات         ر�ید�ی  �  ش

        ��وهھای آ�یب �ذ� �مایت  ����ض و�دم 

        �قوق �یا�ی و �د�ی

        �قوق ا��صادی، ا��ما�ی و ���ن�ی

        ا�ول و �قوق اسا�ی ���وط � کار

 -  ��ع ���ه

 

 

 ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : فعا�ی�ھای کار�نان



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

�ی  م و روا�ط ا���دا         ا���دا

        �را�ط کاری و �مایت ا��ما�ی

        ��ت�وی ا��ما�ی

�ت � ��ل کار         ا���ی و �ھدا

        و آ�وش ��دی � ��ل کارر�د 

 -  ��ع ���ه

 

 

 ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : ���ط ز�ست



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب �ط��و �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

        ج�و��ری از آ�ود�ی

ر از �نا�ع         ا��فاده پایدا

        کا�ش ����رات آب و �وایی

        �فا�ت و ��دید ���ط ����ی

 -  ��ع ���ه

 

 

 

 �م�یا�ی عادال�ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : ��وه �ی 



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

        �بارزه با �ساد

        �شار�ت �یا�ی

        ر�بت عادال�

        ار�قای ���و��ت ا��ما�ی � ز���ره ارزش

        ا��رام � �قوق مال��ت

 -  ��ع ���ه

 

 

 ��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت : �و�وعات ��رف �نندهارزیا�ی �و�وعات ���و



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

�ض،��وه �ی ��اردادی عادال�         بازاریا�ی عادال�، اطالعات واق�ی �دون �

        �فا�ت از سال��ی و ا���ی ��رف �نندگان

ر         ��رف پایدا

کایت         �د�ت   � ��رف �ننده، ��تیبا�ی و �ل ا�تالف و ش

        �فا�ت از اطالعات و ���م ��و�ی ��رف �ننده

        د��ر�ی � �دمات �روری 

        آ�وزش و �گا�ی

 -  ��ع ���ه

 جا��ه�شار�ت � �و��ه ارزیا�ی �و�وعات ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت :



 ارزیا�ی                                                                                                                                                                           
م)                                            �و�وع (ا�دا

 او�ویت/ رت�ه ���ه ��یار ��ط�وب ��ط�وب ��و�ط �ط�وب ��یار �ط�وب

5 4 3 2 1 

        جا��ه با �شار�ت

        آ�وزش و ���نگ

        ا��غا��ایی و �و��ه �ھار�ھا

        �و��ه �ناوری و د��ر�ی � آن

        �وت و �آ�دزاییا�جاد 

        سال�ت

ری ا��ما�ی         �رما� �ذا

 -  ��ع ���ه

 ارزیا�ی ک�ی ���و��ت ا��ما�ی سازمان/ �ر�ت



 �مل � �و�وعات)(رعایت ا�ول و 

 او�ویت/ رت�ه �ھایی ���ه ا�ول و �و�وعات

   ا�ول

   حا���ت سازما�ی

   �قوق ا�سا�ی

   فعا�ی�ھای کار�نان

   ���ط ز�ست

   ��وه �ی �م�یا�ی عادال�

   �و�وعات ��رف �ننده

   �شار�ت � �و��ه جا��ه

 -  ��ع �ل

 


