
اكبر وقاركاشاني



هدفهاي حسابداري مديريت:
 از ريزي وبرنامه گيري تصميم براي موردنيازمديران اطالعات تامين◦

استراتژي طراحي و استراتژيك تصميمات جمله
 از اطمينان حصول و عمليات كنترل و رهبري در مديران به كمك◦

منابع از استفاده كارائي
 هدفهاي راستاي در فعاليت براي كاركنان و مديران انگيزش◦

سازمان
كاركنان و مديران ، تابعه واحدهاي عملكرد ارزيابي و سنجش◦



تعريف مديريت عملكرد:
 در ها پيشرفت اثرگذارترين و مهمترين از يكي عملكرد مديريت◦

 مورد 1980 سال اواسط از كه است اخير سالهاي در مديريت حوزه
. قرارگرفت بيشتر توجه

 كه ميباشد منسجم و استراتژيك فرايند يك عملكرد مديريت◦
 مستمر بهبودو فرايندها بهبود بوسيله را سازمانها پايدار موفقيت
 هاوكاركنان تيم توانائي توسعه ازطريق وكاركنان ها گروه عملكرد
.نمايد مي تضمين



حوزه مديريت عملكرد

عملكرد بهبوديافته

عملكرد واقعي                                             



ماموريت

چشم انداز 

استراتژي

فرآيندها

سيستم ها  

مديريت عملكرد

رفتار و اقدام 

نتايج 





اهداف سازمان منطبق با 
ماموريت و برنامه استراتژيك

اهداف واحدهاي كسب و كار 

اهداف بخش و كاركنان و 
برنامه كاري



اندازه گيري عملكرد
اگر نتوانيد اندازه گيري كنيد ، نمي توانيد مديريت كنيد◦
آنچه قابل اندازه گيري است ، قابل مديريت است◦
تا زمانيكه ندانيد عملكرد حاضر چيست ، نمي توانيد عملكرد را بهبود دهيد◦
)1998( بارون و آرمسترانگ◦

باشد مي عملكرد مديريت در مهم مفهوم يك گيري اندازه.
جهت هائي يافته ارائه منظور به را كارهائي كه بازخورد ايجاد و ارائه براي مبنائي  

  انجام خوبي به كه را كارهائي و كند مي شناسائي را بيشتر موفقيت به رسيدن
.سازد مي مشخص را نپذيرفته

است اساسي سوال دو اين به پاسخگوئي براي مبنائي گيري اندازه:
ميشود؟ انجام خوبي به كاري چه
است؟ شده انجام خوبي به كار آن آيا



اندازه گيري عملكرد

  عملكرد ارزيابي سيستم توسط شده فراهم هاي داده تحليل براي ضروري فرايند◦
 بايد ميشود گرفته بكار گيري اندازه سيستم در كه هائي شاخص .باشد مي

  از و شده مشخص اهداف طبق ، ثابت زماني فاصله در ، انتخابي مدل براساس
  .شوند گيري اندازه اطالعاتي سيستم طريق

مشكالت اندازه گيري
كارگروهي◦
ارتباط معياراندازه گيري با اهداف◦
جمع آوري اطالعات عملكرد و بررسي داليل انحراف◦
ارتباط عملكرد با پاداش◦



:مدل هاي تركيبي از جمله◦
مدل سينك و تاتل
ماتريس عملكرد
مدل نتايج و تعيين كننده ها
هرم عملكرد
مدل تعالي سازماني
كارت امتيازدهي متوازن
مدل فرايند كسب و كار
تحليل ذينفعان
مدل مدوري و استيپل
مالكوم بالدريچ
اندازه گيري يكپارچه

:مدل هاي مالي از جمله◦
ايجاد طرح سود
كاهش استراتژيك هزينه
نقل و انتقال داخلي(اتصال عملكرد به بازار(



اهم ابعاد مورد توجه نكات كلي طراح سال 
طرح

نام مدل

اثربخشي ، كارائي ، كيفيت ، كيفيت 
زندگي كاري ، بهره وري ، نوآوري و 

سودآوري 

توجه آن برشاخص هاي مالي 
و غيرمالي است

سينك و 
تاتل 

1989 سينك و 
تاتل 

جنبه هاي شاخص هاي اين مدل شامل 
مختلف عملكرد سازماني شامل جنبه 

هاي مالي و غير مالي و جنبه هاي 
.مي باشدداخلي و خارجي 

با توجه به مقايسه شاخص 
هاي پيش بيني شده و واقعي 

.عملكرد را كنترل مي نمايد

كيگان 1989 ماتريس 
عملكرد

مانند شاخصهاشامل عملكرد مالي 
بوده و مثل سهم بازار و رقابت سودآوري 

شاخصهاي مربوط به تعيين كننده ها 
كيفيت، قابليت انعطاف، : عبارتنداز

.  بكارگيري منابع و نوآوري

نوع شاخص  2در اين مدل 
شاخصهايي كه به . وجوددارد 

نتايج مربوط مي شوند و 
آنهايي كه بر تعيين كننده 

.هاي نتايج تمركز دارند

فيتزگرالد و 
همكاران 

1991 نتايج و  
تعيين  

كننده ها



اهم ابعاد مورد توجه نكات كلي طراح سال طرح نام مدل
كه به كليدي عملكرد شاخصهايي 

گروههاي خارج سازمان توجه دارند 
مانند رضايت مشتريان، كيفيت و تحويل (

و شاخصهاي داخلي كسب ) به موقع 
نظير بهره وري، سيكل زماني و (وكار

.است) اتالفات

هدف ايجاد ارتباط بين با 
استراتژي سازمان و عمليات آن 

اين سيستم ارزيابي . است
عملكرد شامل چهار سطح از 
اهداف است كه بيان كننده 
اثربخشي سازمان و كارايي 

.  داخلي آن است

لينچ كراس 1991 هرم عملكرد 

رهبري، شامل توانمندسازها شاخص 
كاركنان، سياستها و استراتژي ها، منابع 

:  نتايج عبارتند از و. و ذينفعان و فرايندها
، نتايج حاصل از كاركناننتايج حاصل از 

مشتريان، نتايج حاصل از جامعه و نتايج 
كليدي عملكرد

اين چارچوب شامل دو دسته 
عوامل جدا از هم است كه به 
  صورت كلي به توانمندسازها

  4شامل  و نتايجمعيار  5شامل 
.تقسيم مي شوند معيار

1991 تعالي 
 سازمان

 ، جنبه داخلي كسب و كار،  جنبه مالي
جنبه يادگيري و نوآوري،  جنبه مشتري

به منظور ارزيابي عملكرد هر 
سازماني بايستي از يك سري 

شاخصهاي متوازن استفاده كرد 
تا از اين طريق مديران بتوانند 

نگاه كلي از چهار جنبه مهم 
.سازماني داشته باشند

كاپالن و 
نورتون 

1992 كارت 
امتيازدهي  

متوازن 



اهم ابعاد مورد توجه نكات كلي طراح سال طرح نام مدل

نيازهاي ( شاخصهاي وروديشامل 
، ) تحويل محصوالت (، فرايند )مشتريان
جلب (و نتايج)نتايج مالي (خروجي 

است )رضايت مشتريان 

سلسله مراتبي اين چارچوب 
بسيار مناسب و كاربردي است 
چرا كه تفاوت بين شاخصهاي 

ورودي، فرايند، خروجي و نتايج 
.  را برجسته كرده است

براون 1996 فرايند كسب 
و كار 

كيفيت، هزينه، انعطاف پذيري،  شامل
  زمان، تحويل به موقع و رشد

چارچوبهاي جامع با هدف تعيين 
و يكپارچه براي ارتقاي سيستم 

.  ارائه شدهاي ارزيابي عملكرد 
اين رويكرد شامل شش مرحله  

.  به هم مرتبط است

مدوري و 
استيپل 

2000 مدوري و 
استيپل 

شامل سودآوري ، رضايت مشتري ، 
كيفيت ، تحويل به موقع

با شناخت اهداف و استراتژي 
هاي سازمان شروع مي شود و 
در اين مدل ذي نفعان به دو 

ذي : گروه دسته بندي ميشوند
 نفعان كليدي و غير كليدي

.تفكيك شده است

لي 2001 تحليل ذي 
نفعان 



اهم ابعاد مورد توجه نكات كلي طراح سال طرح نام مدل

امتياز، برنامه ريزي  120رهبري 
85، تمركز بر مشتري 85استراتژيك 

، تمركز برمنابع انساني 90، داده ها تحليل 
، نتايج تجاري 85، مديريت فرايند 85

450

براي شناسائي ميزان دستيابي 
سازمانها به كيفيت و عملكرد و 

ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به 
اهميت كيفيت و برتري عملكرد 

تحت يك قالب رقابتي ايجادشده 
.است

مالكوم 
بالدريچ

1988 مالكوم 
بالدريچ

معيارهاي ,پنج منظر سهامداران
اهداف توسعه اي , استقرار محيطي,كنترل

و معيارهاي عملكردي داخلي 

فرآيند اندازه گيري عملكرد يك 
حلقه بسته است كه شركت توسط 
آن مي تواند عملكرد خود را بطور  

خطي با اهداف وراهبرد هاي شركتي  
و متشكل از . وعملكردي مديريت كند

پنج سيستم به هم پيوسته است ودو 
مولفه يكپارچگي و توسعه يابندگي را 

. در بر مي گيرد

بي تسي و 
همكاران 

1997 اندازه گيري 
عملكرد 
يكپارچه

اين چارچوب تصوير متعادلي از كار تجاري 
را كه ابعاد بيروني مثل معيار هاي ذينفعان 

و , فرآيند,و ابعاد داخلي همچون راهبرد
ظرفيت و نيز معيار هاي مالي و غيرمالي 

.مجتمع شده راترسيم مي كند

منظرهاي بهم مرتبطي از 
عملكرد همچون رضايت 

,  آورده ذينفعان, ذينفعان
فرآيندها و توانايي ها را ,راهبردها

.ترسيم مي كند

و  نيلي
همكاران

2002 منشور  
عملكرد



نكات كلي نام مدل

سوددهي استراتژيك ابزاري براي ارزيابي موفقيت يك كسب و كار در توليد سود ناشي از اجراي 
در اين مدل از چرخه هاي نقدينگي ، سوددهي و بازدهي استفاده ميشود. استراتژي است

سود آوري 
استراتژيك

اين مدل تاكيد برعدم استفاده كارا از منابع كه موجب هزينه اضافي براي سازمان ميشود را شامل 
. ميشود كه به تبع آن كاهش حاشيه سود را بدنبال دارد و موجب افزايش قيمت محصول ميشود

رويكرد كاهش استراتژيك هزينه و بهبود مستمر با تكيه براصل ارتباط ميان بهبود عملكرد 
.  شركت با كاهش هزينه ها توسعه يافته است

كاهش استراتژيك 
هزينه  

برقراري ارتباط عملكردي بين واحدها و ايجاد شرايط رقابتي در داخل و استفاده از منابع در 
مناسبترين شرايط

اتصال عملكرد به 
بازار



اتصال به 
بازار

 كاهش
هزينه

سود 
استراتژيك

تعالي 
سازماني

ارزيابي 
متوازن

كننده  تعيين
ها و نتايج

هرم 
عملكرد

ماتريس 
عملكرد

سينك و 
تاتل 

ابعاد

+ + + + + + + + + مالي
+ + + + + + نوآوري

+ + + + + وري بهره

+ + + + + كيفيت

+ + + + مشتري

+ + + + ستراتژيا

+ + + رقابتي بازار

+ + + انعطاف 
پذيري

+ + + كاركنان

+ + جامعه



انتخاب شاخص ها
 نگاه.كند مي مشخص اهداف به رسيدن براي را سازمان حركت مسير شاخص◦

 اصلي فعاليتهاي و مدت كوتاه و كالن اهداف و ماموريت ، انداز چشم به آن
است متمركز

 و اهداف تكليف تعيين منظور به .هستند مالي غير و مالي گيري اندازه معيار◦
 به ها شاخص اين . ميشود برده بكار سازمان يك استراتژيك عملكرد انعكاس
 براي مناسب هاي راهكار تعيين و شركت كنوني موقعيت ارزيابي منظور

.ميشود استفاده كار و كسب هوشمندكردن
 گيري اندازه معيارهاي ، عملياتي اهداف ، كار و كسب تعريف شامل ها شاخص◦

است مغايرات بررسي و اهداف با كيفي و كمي
گردد مي مشخص شاخص هر وزن◦



انتخاب شاخص ها
SMART سيستم ويژگي بايد شده تدوين عملكرد ارزيابي شاخص هاي◦ & D  داشته را 

:از عبارتند كه باشند
Specific و شفاف مانع، و جامع شاخص  يعني .باشد مشخص و معين ،مخصوص 

 .نمايد ايجاد مفاهيم از يكساني برداشت بطوريكه باشد صريح و رسا و واضح و ساده
Measurable امكان .باشد مقدور سادگي به آنها سنجش .باشد اندازه گيري قابل 

 ميسر محاسبه و گردآوري همچنين .آورد فراهم را صنعت ديگر سازمانهاي با مقايسه
.باشد

Achievable مناسبتراست توافقي( .باشد دستيابي قابل(
Realistic و مشي خط و ماموريت ها و فعاليت ها با يعني .باشد واقع گرايانه  

 مرتبط سازمان عملكرد كليدي و حساس حوزه هاي با و سازمان واقعي راهبردهاي
)باشد واحدسازماني كنترل تحت( .باشد

Time frame معين ارزيابي دوره شاخص يعني زماني، محدودة و چهارچوب  
.باشد داشته

Database داشته وجود شاخص به مربوط و الزم اطالعات و داده ها يعني اطالعاتي، بانك 
.كند تقويت را مستمر بهبود و باشد



انتخاب شاخص ها
مالي◦

سودآوري
بازده سرمايه گذاري
كاهش هزينه
...
غيرمالي◦

رشد فروش ، اندازه مشتريان ، سهم بازار و: رقابت پذيري...
 تعداد فروش ، ساعت كار ، تعدادتوليد و: سطح فعاليت...
 قيمت تمام شده واحد ، ظرفيت و: اثربخشي..
 تعدادمرجوعي ، تعدادمشتريان جديد و: كيفيت خدمات..
شكايات ، دفعات مراجعه و: رضايت مشتري..
 روزهاي غيبت ، نرخ گردش و: كيفيت كاركاركنان..
 تعداد محصول جديد و: نوآوري..
..

براي جامعيت ارزيابي انتخاب شاخص تركيبي مناسب است



 مدل پيشنهادي در يك شركت بازرگاني و توزيع كننده لوازم
خانگي

 و خدمت جبران پاداش با آن ارتباط و عملكرد نظام سازي پياده مشكالت به توجه با◦
 استفاده هائي روش از كه ميشود توصيه لذا ، شايستگي براساس پرداخت به متكي
 مشابه پيشنهادي مدل در . يابد ارتقاء زمان طول در و انجام آسانتر استقرار با كه شود

 استراتژيك برنامه برمبناي سازماني اهداف ، عملكرد مديريت فرايند در شده مواردذكر
 تا كه است مناسب استراتژيك ريزي برنامه وجود عدم صورت در. ميشود تعيين
.گردد تنظيم ساالنه ،اهداف آن تدوين

 وظايف آن براساس و شود تدوين غيرانتفاعي واحد يا اقتصادي واحد براي بايد اهداف◦
 واحد و شود ارائه ساالنه بودجه قالب در ميتواند بخش اين . ميشود تنظيم هرواحد

 را نياز مورد منابع متناسبا و تنظيم واحد اهداف به دستيابي براي را خود كاري برنامه
.نمايد درخواست



 با شركت عملكرد ارزيابي هاي شاخص ، مديريت هاي نياز و شرايط و مدل برمبناي◦
ميشود تعيين و توافق ارشد مديران

: مثال براي◦
قبل سال از باالتر درصد 20 ميزان به درآمد و فروش
قبل سال درصد 10 ميزان به ماليات از پس خالص سود افزايش
ميزان به هدف كشورهاي در بازار سهم آوردن بدست ...  
قبل سال درصد ده ميزان به ضايعات كاهش

 در ( افراد و سازمان اجزاء سطح تا كالن سطح از اهداف هرم ، سازمان اهداف براساس◦
 و )sbu ( كار و كسب از اعم واحد هر برنامه و وظيفه سپس و مشخص )نياز صورت

 و بررسي مربوطه مديران با اهداف و ميگردد تعيين اهداف براساس اداري و پشتيباني
  . ميگردد توافق



گيري اندازه هاي شاخص و مدل تعيين
 ميشود مشخص هرواحد عملكرد و كارائي گيري اندازه هاي شاخص ، اهداف استناد به◦

 سطح 4 در ها شاخص و ها برنامه . ميشود توافق مالي سال يك حداقل براي و
 روش اين برمبناي كه ميشود تعيين افراد و ها بخش ، )sbu( كار و كسب ، سازمان
يابد تغيير ساالنه شرايط و اهداف تغيير به توجه با و باشد نيز پذير انعطاف ميتواند

 بهبود به مربوط ضريب ضمنا . ميشود تعيين هرواحد و سازمان براي هرشاخص وزن◦
.ميشود تعيين مستمر

عملكرد گزارش ارائه
 با مقايسه ارزيابي ها شاخص با عملكرد گزارش ) نوبت 4 حداقل( سال طي درمقاطع◦

 به توجه با اهداف به دستيابي ميزان به ، شده بيني پيش شاخص و گذشته روند
 .ميشود تعيين وبرنامه اهداف به دستيابي درصد سازماني، سطح ضريب

.است گزارش كننده تكميل و كننده بررسي مديريت حسابداري واحد◦



 برنامه و اهداف براساس خود عملكرد به توجه بر عالوه واحدها و كاركنان مدل اين در◦
 به و توجه نيز ها واحد ساير و گروه اعضاء ساير عملكرد به بايد شده گرفته نظر در

 نيز باالتر هاي رده برآن عالوه و برخوردارشد بيشتري مزاياي از تا نمود كمك آنها
 مشمول ، شركت عملكرد و نظر تحت همكاران و نظر تحت واحد عملكرد براساس
. ميشوند پاداش

 مشمول و معرفي ورشد كارائي ترين وپائين باالترين داراي واحدهاي برآن عالوه◦
 بررسي مستمرا داليل بايد نزولي روند تداوم صورت ودر ميشوند اضافي پاداش ضريب

  . شود اتخاذ الزم واقدامات
 تالش ترويج باعث كاركنان خدمت جبران پاداش به عملكرد ارتباط با مدل اين در◦

 و مناسب گيري بااندازه و شده گرفته نظر در اهداف راستاي در واحدها و كاركنان
 .كند مي مند بهره آن نتايج از نيز را كاركنان و تضمين را رشد روند ، واقعي

:است شده ارائه نمونه يك بعدي صفحات در◦



1390سال   -...  جدول اهداف و برنامه هاي شركت بازرگاني 
ف 

امتياز وزنتوضيحاتمعيار اندازه گيري  و هدف كمياهداف ردي
كسب شده

Xمبلغ فروش هدف افزايش فروش1 X X X X ميليون ريال 

با دستيابي به مبلغ فروش  كل امتياز دريافت مي 
به  ± 10كاهش / افزايش% 5گردد و به ازاي هر 

60.9%70.  مجموع امتيازات اضافه مي گردد

%)10(كاهش هزينه نسبت به سال قبلكاهش هزينه2

نسبت به سال قبل كل % 10با كاهش هزينه به ميزان
/  افزايش% 1امتياز دريافت مي گردد و به ازاي هر 

35%30.  به مجموع امتيازات اضافه مي گردد ± 10كاهش 

95.7%100جمع امتيازها 



  ١٣٩٠سال   -جدول اهداف و برنامه هاي شركت بازرگانی    

ف 
وزن گروهمعيار اندازه گيري  و هدف كّميبرنامه ها اهداف ردي

حاصلضربامتياز کسب شدهوزن به کل%)١٠٠-٠(

70ميليون ريال.... فروش معادل رشد فروش1

درصد ده  ۵فروش معدل امتياز کامل و افزايش و کاهش هر ميليون ريال.... مبلغ فروش مورد انتظار فروش محصوالت موجود1-1
درصد

70%490.9044.1

درصد ده  ۵فروش معدل امتياز کامل و افزايش و کاهش هر ميليون ريال... فروش به ميزان فروش محوالت جديد  1-2
درصد

30%210.8016.8

7060.9%100جمع امتيازها  

30%)١٠(افزايش سودآوري نسبت به سال قبل  کاهش هزينه2

کاهش نسبت هزينه به فروشكاهش هزينه ها2-1

نسبت هزينه ها به فروش نسبت به سال قبل و هر  % ١٠كاهش 
درصد معادل ده درصد۵

%80241.228.8

درصد کمتر يا بيشتر معادل  ٠ده درصد معادل امتياز و هر اکاهش دوره وصول مطالباتكاهش دوره وصول مطالبات  2-2
امتياز بخش

20%616

1003035جمع امتيازها  

95.7 100جمع امتيازها  



شرکت بازرگانی -جدول تفكيك امتيازات نهايي اهداف استراتژيك به تفكيك واحدهاي مشاركت كننده در تحقق اهداف  

امتياز هدفاهداف عملياتي  اهداف استراتژيك

درصد مشاركت واحدها و معاونت ها در تحقق اهداف 

بازاريابیفناوري اطالعات امورمالیامور اداریامور انبارامور بازرگانیامور فروش

رشد فروش

49فروش محصول فعلی

فروش محصول جديد

21

700000000جمع امتيازهاي هدف رشد درآمد به تفكيك هر واحد 

كاهش هزينه ها

24

کاهش هزينه

كاهش دوره وصول مطالبات 

6

300000000جمع امتيازهاي هدف کاهش هزينه

0000000جمع امتياز کل



دوره   ١٣٩٠سال   -جدول اهداف و برنامه هاي شركت بازرگانی    

ف 
ردي

معيار اندازه گيري  و هدف كّميبرنامه ها اهداف 

اهداف امور فروشاهداف شرکت

امتياز کل

درصد دستيابی 
درصد دستيابی وزن به کلبه اهداف

وزن به کلامتياز کسب شدهبه اهداف

28.71%95.730ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه  سهم از عملکرد کل شرکت1

0اهداف امور3

 30.87%44%90%49ميليون ريال..... به ميزان فروش محصوالت فعلیافزايش فروش3.1

 11.76%17%80%21ميليون ريال..... به ميزان فروش محصول جديد3.2

 1.05%2%30%5کاهش ده درصد معادل کاهش نسبت هزينه واحدکاهش هزينه3.3

 4.62%7%110%6ده درصد نسبت به سال قبلکاهش دوره وصول3.4

 7.00%10%100%10ده درصد نسبت به سال قبلکاهش هزينه تبليغات3.5

 6.30%9%100%9ده درصد نسبت به سال قبلکاهش دوره موجودی کاال3.6

90.31 88.00%100%30جمع امتيازها  



شاخص ارزيابی امور فروش....شركت  بازرگانی 

فروشگاهشعبهتوضيحنصاب٩٠شاخص سال 

:افزايش فروش 1

درصد ده درصد ۵فروش معادل امتياز کامل و افزايش و کاهش هر ميليون ريال... مبلغ مورد انتظار فروش محصوالت فعلی1.1
امتياز بخش

4945

درصد ده درصد ۵فروش معادل امتياز کامل و افزايش و کاهش هر ميليون ريال... مبلغ مورد انتظار فروش محصوالت جديد1.2
امتياز بخش

2125

:کاهش هزينه2

برای ده درصد معادل امتياز و هرده درصد نصاب کاهش  ده درصد نسبت به سال قبل يا بودجهکاهش هزينه واحد2.1
و افزايش به امتيازاضافه يا کسر ميشود

515

برای ده درصد معادل امتياز و هرده درصد نصاب کاهش  ده درصد نسبت به سال قبل يا بودجهکاهش هزينه تبليغات2.2
و افزايش به امتيازاضافه يا کسر ميشود

105

هر درصد اضافه يا کسر به همان ميزان امتياز  درصد سال قبل ١٠ميزان کاهش دوره وصول مطالبات2.3
بخش

60

هر درصد اضافه يا کسر به همان ميزان امتياز  درصد سال قبل ١٠ميزان کاهش دوره موجودی2.4
بخش

910

جمع

100100



  ١٣٩٠سال   -جدول اهداف و برنامه هاي شركت بازرگانی    

دورهفروشگاه

ف 
ردي

معيار اندازه گيري  و هدف كّميبرنامه ها اهداف 

اهداف واحداهداف اموراهداف شرکت

امتياز کل

درصد دستيابی 
درصد دستيابی وزن به کلبه اهداف

درصد دستيابی وزن به کلبه اهداف
وزن به کلامتياز کسب شدهبه اهداف

14.36%95.715ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه  سهم از عملکرد کل شرکت1

 22.00%25 88.00ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه  سهم از عملکرد فروش2

اهداف 3

 24.30%41%90%45ميليون ريال..... به ميزان فروش محصوالت فعلیافزايش فروش3.1

 13.50%23%90%25ميليون ريال..... به ميزان فروش محصول جديد3.2

 5.40%9%90%10کاهش ده درصد معادل  کاهش نسبت هزينه واحدکاهش هزينه3.3

 3.00%5%100%5ده درصد نسبت به سال قبلکاهش هزينه حمل و توزيع3.4

 3.00%5%100%5ده درصد نسبت به سال قبلکاهش هزينه تبليغات3.5

 6.00%10%100%10ده درصد نسبت به سال قبلکاهش دوره موجودی کاال3.6

91.56 92.00%100%25%15جمع امتيازها  



دورهنام کارمند   ١٣٩٠سال   -جدول اهداف و برنامه هاي شركت بازرگانی    

ف 
ردي

معيار اندازه گيري  و هدف كّميبرنامه ها اهداف 

اهداف فرداهداف واحداهداف اموراهداف شرکت

امتياز کل

درصد دستيابی 
درصد دستيابی به  وزن به کلبه اهداف

درصد دستيابی به  وزن به کلاهداف
درصد دستيابی به  وزن به کلاهداف

وزن به کلارزيابی دورهاهداف

9.57%95.710ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه سهم از عملکرد کل شرکت1

22.00%88.025ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه سهم از عملکرد فروش2

 32.2%35 92.00ميليون و کاهش هزينه تا ده درصد.. فروش به مبلغ فروش به مبلغ مشخص و کاهش هزينه سهم از عملکرد فروشگاه3

:ويژگی فردی4

 5.40%18%90%20ميليون ريال..... به ميزان ميليون ريال..... به مبلغ  فروش 4.1

 4.80%16%80%20امتياز ۵ساعت پس از پايان هرماه هرروز تاخير ٢۴ارائه گزارش روزانهگزارشگری به موقع4.2

 3.00%10%100%10ليسانس و دوره های حرفه ایدانش تخصصی4.3

 6.00%20%100%20ارائه طرح های ويژه در چارچوب اهدافخالقيت4.4

 6.00%20%100%20مشارکت با ساير همکارانکارگروهی4.5

 3.00%10%100%10داشتن برنامه کاریبرنامه ريزی4.6

91.97%94%100%35%25%10جمع امتيازها  



سالشركت بازرگاني

4دوره 3دوره 2دوره 1دوره شاخصواحد 

10060656670سطح شركت

10062677075امور فروش

110067707273فروشگاه 

210063506680فروشگاه 

3100فروشگاه 

1100شعبه 

2100شعبه 

3100شعبه 
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با تشكر از حسن توجه شما 
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