
متوليان  و  سازمانهاست  دنياى  كنونى،  با دنياى  حتى  هستند.  ها  انسان  ها،  سازمان  به اصلى  انسان  بقاى وجود فناور شدن سازمان ها، نقش  در  استراتژيك  و  حياتى  عامل  سازمان كماكان باقى خواهد ماند. عنوان 

سازمان ها پيش از هر تصميم گيرى مهم نظير 
جابحايى،  دستمزد،  و  حقوق  افزايش  ارتقاء، 
را  خود  كاركنان  بايستى  مى  اخراج،  و  انتصاب 
مناسب  معيارهايى  اساس  بر  و  كنند  ارزيابى 
اثر  و  بالقوه  هاى  توانايى  استعدادها،  عملكرد، 

بخشى آنان را مورد سنجش قراردهند. 

ارزيابى عملكرد، يك فرآيند سيستماتيك، دوره كه آنچه كارمند انجام ميدهد اندازه گيرى شود. پتانسيل آينده كارمند مى باشد. هدف آن است گيرى و بهبود عملكرد واقعى كاركنان و همچنين يك كارمند است. تمركز ارزيابى عملكرد، اندازه و تحليل و ثبت اطالعات مربوط به ارزش  نسبى ارزيابى عملكرد، فرآيند به دست آوردن، تجزيه 
به شغل كنونى فردو توانايى فرد براى يك كار اى و بى طرفانه است براى سنجش امور مربوط ارزيابى عملكرد، يك فرآيند سيستماتيك، دوره 

بهتر. 

1. خدمات فروش با روش SaaS نرم افزار ارزيابي عملكرد: 

شما مي توانيد بدون آنكه امتياز نرم افزار را خريداري كنيد، از آن به شما مي توانيد بدون آنكه امتياز نرم افزار را خريداري كنيد، از آن به 
عنوان يك سرويس در هر زمان و هر مكان استفاده كنيد.اين نرم افزار 
شود.  مي  ارائه  نيز   SOFTWARE as a SERVICE افزار  نرم  عنوان  به 
براي  و  شويد  وارد  افزار  نرم  سايت  به  اينترنت  خط  يك  با  كافيست 
سازمان خود يك نرم افزار اختصاصي بسازيد و بدون نياز به زير ساخت 

سخت افزاري و شبكه از نرم افزار ارزيابي ويژه ي خود استفاده كنيد. 

2. فروش امتياز بهره برداري: 

مدت  به  را  افزار  نرم  از  برداري  بهره  امتياز  مشتري  روش  اين  مدت در  به  را  افزار  نرم  از  برداري  بهره  امتياز  مشتري  روش  اين  در 
نامحدود خريداري مي نمايد و نرم افزار در محيط مشتري تحويل و نصب 
رايگان  اول  سال  در  ارتقاء  و  پشتيباني  و  آموزش  خدمات  شد.  خواهد 

است. 

روشهاى فروش نرم افزار:

ارزيابى 360 درجه پرسنل توسط ارزياب هاى متفاوت 
امكان تخصيص سهم مساوى و يا متفاوت به هر ارزياب 

تعريف ارزيابي متناسب با ساختار سازماني 
تعريف نقش هاي افراد جهت ارزيابي كاركنان مرتبط 

استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) در ارزيابي 
ايجاد رقابت سالم در بين كاركنان 

مقايسه عملكرد كاركنان بر اساس سطح عملكرد مقايسه عملكرد كاركنان بر اساس سطح عملكرد 
مقايسه نتايج يك واحد با واحدهاى ديگر 

ترويج شايسته ساالري در سازمان 
افزايش رضايتمندي كاركنان در سازمان 

اطالع از توانمنديهاي كاركنان خود 
تعيين جايگاه مناسب براي كاركنان  

بهبود تناسب شغل و شاغل 
بهبود روند ارتقاء شغلى كاركنان سازماني بهبود روند ارتقاء شغلى كاركنان سازماني 

ايجاد نظام عادالنه پرداختها و مزايا 
افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه هاي ارزيابي 

انعطاف پذيري در تعريف شاخص و معيارها و مصداق هاي ارزيابي 
و  سوابق  ايجاد  و  ها  شاخص  و  سئواالت  از  اطالعات  بانك  ايجاد 

مخزن دانش 

قابليت هاى سيستم ارزيابى عملكرد: 

فرآيندهاى ارزيابى عملكرد يكى از اركان مركزى 

با  مستقيم  طور  به  كه  است  عملكرد  مديريت 

عملكرد سازمان در ارتباط است و تاثير مستقيم 

بر  نهايت  در  كاركنان  .عملكرد  دارد  آن  روى  بر 

روى عملكرد سازمان و اهداف تاثيرگذار است. 

ارزيابى عملكرد در صورتيكه ارتباطى مابين آن و 

ارزيابى عملكرد در صورتيكه ارتباطى مابين آن و 

عملكرد سازمان نباشد، هيچ ارزشى براى سازمان 
ندارد. 

سیستم ارزیابی عملکرد 
(مشاوره، نرم افزار، استقرار و پیاده سازی سیستم) 
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خدمات مشاوره در استقرار سيستم ارزيابي 
عملكرد: 

مشاوره   خدمات  شركت  اين  متخصصين  مشاوره  تيم  خدمات  شركت  اين  متخصصين  تيم 
طراحي و اجراي سيستم فوق را ارائه مي نمايند. 
شناسايي  با  تجربه  با  و  متخصص  كارشناسان 
استقرار  در  مشاوره  سازمان،  كار  و  كسب 
سيستم را در الويت قرار خواهند داد و با ارائه 
يك طرح جامع براي پياده سازي سيستم، مديران 
مشاوره  تيم  نمود.  خواهند  ياري  را  ها  سازمان 
هاي  تحليل  انتها  در  سيستم  اسقرار  هاي خدمات  تحليل  انتها  در  سيستم  اسقرار  خدمات 
براي  را   سيستم  استقرار  نتايج  از  جذابي 
در  الزم  مشاوره  و  نمايد  مي  تهيه  مديران 

خصوص عملكرد جامع سيستم  ارائه مي گردد. 

ارزيابي  مشاوره  خدمات  كلي  رئوس 
عملكرد كاركنان عبارتست از: 

و  عوامل  كار،  و  كسب  مشتري،  شناخت 
و  اهداف  سازمان،  و  كار  و  كسب  فرهنگ 

استراتژي هاي سازمان 
ارزيابي  هاي  شاخص  و  ها  معيار  ارزيابي شناسايي  هاي  شاخص  و  ها  معيار  شناسايي 
تخصصي و عمومي كاركنان سازمان و كسب 

و كار واحد هاي سازماني 
و  عملكرد  ارزيابي  اجراي  در  مشاوره 
ارزيابي  ذيربط  مديران  و  كاركنان  آموزش 

كننده 
تحليل نتايج و تدوين گزارش جامع ارزيابي 

تحليل گزارشات: 

نتايج  تحليل  از  مديريت  داشبورد  ارائه 
هاي  ويژگي  از  مديران  براي  كاركنان  ارزيابي 

سيستم ارزيابي عملكرد مي باشد. 
نتايج  روندهاي  و  تحليل  به  توجه  با  نتايج مديران  روندهاي  و  تحليل  به  توجه  با  مديران 
تحليل  و  زمان  طي  سازمان  و  پرسنل  ارزيابي 
شاخص ها، اطالعات مفيدي را براي تصميم گيري 

دريافت خواهند كرد. 

خروجي ها : 

گوناگون  اشكال  در  ارزيابي  سيستم  نتايج 

گوناگون  اشكال  در  ارزيابي  سيستم  نتايج 

(داشبورد و نمودار و جداول) براي استفاده در 

و  حقوق  سيستم  انساني،  منابع  هاي  سيستم 

مزايا يا ساير تيم ها قابل ارائه مي باشد. داده 

ساير  استفاده  براي  عملكرد  ارزيابي  نتايج  هاي 

خواهند  كاربرد  انساني  منابع  هاي  سيستم 

مزاياى سيستم ارزيابى عملكرد: 
.  تعيين نيازمندى هاى آموزشى 5.  آزمايش روند گزينش و استخدام 4.  طراحى شغلى 3.  توضيح اهداف شغلى  2.  اطالع از پيشرفت و ارتقاى شغلى 1.  به دست آوردن بازخورد 

9.  كمك كردن به تصميم گيرى هاى مديريتى 8.  برنامه ريزى نيروى كار و جايگزينى شغلى  7.  اندازه گيرى دستاوردهاى آموزشى 6.  تعيين نيازمندى هاى آموزشى 

قابليت هاى سيستم  و  امكانات  از  كامل  ليستى 
ارزيابى عملكرد: 

بررسى عملكرد كاركنان در طى يك دوره معين از 
زمان است. 

براى قضاوت در مورد شكاف بين عملكرد واقعى و 
مطلوب است. 

سازمانى  كنترل  اعمال  در  مديريت  به  كمك  سازمانى براى  كنترل  اعمال  در  مديريت  به  كمك  براى 
است. 

مسئول،  بين  ارتباط  و  رابطه  تقويت  به  كمك 
زيردستان و مديريت-كاركنان است. 

منظور  به  افراد  و ضعف  نقاط قوت  براى تشخيص 
شناسايى آموزش ها و توسعه نيازهاى آينده است. 
به  توجه  با  كاركنان  به  بازخورد  ارائه  منظور  به به  توجه  با  كاركنان  به  بازخورد  ارائه  منظور  به 

عملكرد گذشته خودشان است. 
هاى  گيرى  تصميم  در  كمك  براى  اطالعات  ارائه 

شخصى در سازمان است. 
هاى  مسئوليت  و  انتظارات  سازى  شفاف  به  كمك 

كاركنان مى كند. 
منابع  هاى  حوزه  ساير  اثر  مورد  در  قضاوت  منابع براى  هاى  حوزه  ساير  اثر  مورد  در  قضاوت  براى 
انسانى مانند استخدام، انتخاب، آموزش و توسعه 

سازمانى مى باشد. 
براى كاهش نارضايتى كاركنان است. 

شركت مهندسين مشاور نظم آران 
خيابان كريمخان زند، خيابان نجات الهى، كوچه حقيقت طلب، پالك 9، طبقه 5، واحد 19 و 20
www.nazmaran.com                             88914712 :تلفن: 88915108 فكس


