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 مقدمه -3

در مديريت مناسب عملکرد و ايجاد  يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار در موفقيت هر سازمان، قابليت آن

هاي موفق قادرند اهداف عملکردي در که شرکتمعنيهاي بهبود عملکرد سازماني است. بدينچرخه

بندي و تحليل نتايج ها را بسنجند و با جمعهاي مختلف را تعيين نموده، وضعيت دستيابي به آنوزهح
هاي بهبود الزم را تعريف نمايند. بنابراين حوزه سنجش عملکرد از اهميت بسزايي برخوردار آمده پروژهبدست

اري عيين شده نداشته باشد اثرگذکه سازمان درک درستي از وضعيت دستيابي به اهداف تاست، زيرا تا زماني

 ناپذيرساير مراحل مديريت عملکرد نيز کاهش يافته و در مواردي منجر به تصميمات نادرست و جبران
 گردد. مي

 سند هدف -9

 هاي گروهشرکتتعيين ضوابط حاکم بر ارزيابي عملکرد 

 دامنه كاربرد -1

 هاي ساختماني تابعه گروهکليه شرکت

 ها مسؤوليت -4

 مسؤول اقدام رديف

 بهبود سازماني )شرکت مادر(و  هاستميس تيريمد نامه تدوين و بازنگري آيين  2

 مرتبطواحدها و افراد  هيکل نامهآيينيشنهاد اصالح پ  1

 2به شرح جزئيات پيوست  هاهاي شاخصآوري دادهجمع  9

 )شرکت مادر( کاروريزي و توسعه کسبمعاونت برنامه نامهآيين حصول اطمينان از حسن انجام  4
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 كنندگانمشاركت -0

ها و نحوه محاسبه امتيازات مدل ارزيابي عملکرد براساس نتايج يك دوره معيارها، زيرمعيارها، شاخص

( مورد بررسااي مجدد و بازنگري قرار گرفت و نسااخه بازنگري شااده و 2931ارزيابي )مربوط به سااال 

حضاور مديران گروه به شرح زير نهايي و تاييد با  24/60/39نامه در جلساه مور  پيشانهادي اين آيين

 گرديد:

 )آقاي معزي )مديرعامل محترم گروه 

 ريزي و توسعه کسب و کار(آقاي عليجاني )معاون محترم برنامه 

 باف )معاون محترم توسعه فناوري و ساخت(آقاي قاليچه 

 )آقاي نادري )معاون محترم مالي و منابع انساني 

  شرق(گذاري مسکن شمالامل محترم شرکت سرمايهي )مديرعنيذاکرالحسآقاي 

 گذاري مسکن پرديس(ميرشفيعي )مديرعامل محترم شرکت سرمايهآقاي 

 گذاري مسکن جنوب(آقاي حجازي )مديرعامل محترم شرکت سرمايه 

 رود(گذاري مسکن زايندههاشمي )مديرعامل محترم شرکت سرمايهآقاي مدرس 

 ريزي و توسعه بازار(رم برنامهآقاي سعيد سعادتمند )مدير محت 

 ها و بهبود سازماني(آقاي رحيمي مقدم )مدير محترم سيستم 
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 نامهشرح آيين -6

 اهداف مدل ارزيابي عملكرد -6-3

موفق و سرآمد و براساس  يهاتابعه با هدف استقرار اصول سازمان يهاعملکرد شرکت يابيمدل ارز

 هايشرکتدستيابي ، پايه و اساس ارزيابي عملکردهداف مدل است. ا شده نيخاص شرکت تدو يازهاين
وصيف براي ت ييعنوان مبناتوانند بهاين مفاهيم مي .کندمدنظر شرکت مادر را مشخص ميبه سرآمدي گروه 

هاي گروه که شرکت يهاي يك فرهنگ سازماني سرآمد، مورد استفاده قرار گيرند. اصول سرآمدويژگي

 است عبارتند از: شده مدل حاضر در نظر گرفته فرضشيعنوان پبه

 

 هاي گروهشركت يسرآمداصول  -3 شكل

 شركاءافزايي براي ارزش -6-3-3

هاي دو  اعتماد با شرکاي مختلف جهت اطمينان از موفقيت بر يروابط مبتنهاي سرآمد گروه، شرکت

و  راکت، تأمين انتظاراتپايه و اساس اين ش. نمايندحفظ مي دهند و، توسعه ميکنندشناسايي ميطرفه را 
ندگان کنمينأمشتريان، ت شامل نيريسا ها ممکن است بااين شراکتباشد. البته تکاليف سهامداران مي

 شکل بگيرند. جامعهپيمانکاران کليدي و کليدي، 

 گروه  يهاياستراتژ ريحركت در مس -6-3-9

سازند. دهد، ميه را که ر  ميچدهند و آنهاي سرآمد گروه، مديراني دارند که آينده را شکل ميشرکت

موريت و أمها دانند. اين شرکتها و تحقق اهداف مجموعه گروه ميها نقش خود را در اجراي استراتژيآن

ارزش افزايي 
براي 

سهامداران

حركت در 
مسير 

استراتژي هاي
گروه

ه دست يابي ب
ننتايج متواز

ارزش افزايي 
براي 

مشتريان 

موفقيت از 
طريق 
كاركنان

مديريت به 
وسيله 

فرآيندها
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ها، اهداف برنامهها، مشيخطاجرا نموده،  نفعانانداز خود را با توسعه يك استراتژي متمرکز بر ذيچشم

 .کننديم يو جارداده براي تحقق استراتژي توسعه رايندهاي الزم و ف کالن

 متوازن جيبه نتا يابيدست -6-3-1

اي متوازن از نتايج به نحوي ريزي و رسيدن به مجموعهبايد از طريق طرح ،هاي سرآمد گروهشرکت

ا هنفعان را برآورده ساخته و در صورت لزوم فراتر از آنمدت و بلندمدت ذيتالش نمايند که نيازهاي کوتاه
 حرکت نمايند.

 انيمشتر يبرا ييافزاارزش -6-3-4

يازها بيني نها بوده و با درک و پيشدانند که مشتريان دليل اصلي وجود آنهاي سرآمد گروه ميشرکت
 کنند.ها تالش مينمنظور خلق ارزش و نوآوري براي آو انتظارتشان به

 كاركنان قياز طر تيموفق -6-3-0

يابي براي دست يند و يك فرهنگ توانمندسازهست ن ارزش قائلبراي کارکنانشاهاي سرآمد گروه شرکت
 کنند.خلق ميها آنمتوازن به اهداف شخصي و سازماني 

 ندهايفرآ لهيبه وس تيريمد -6-3-6

براي خلق نتايج پايدار و ها سو با استراتژييکپارچه، همواسطه فرآيندهاي بههاي سرآمد گروه شرکت

 و کننديم يبندتيو الو يبنددسته ل،يخود را تحل يندهايرآفها آن شوند.يم تيريمتوازن شده مد

 .ندينمايها اتخاذ ماثربخش آن تيريمد يرا برا يرويکردهاي مناسب

 ي مدلنماي كلي معيارها -6-9

هار چبراساس يکپارچه يك چارچوب گذاري مسکن، هاي تابعه گروه سرمايهارزيابي عملکرد شرکت مدل

عبارت ديگر گيرد. بهها را در نظر ميتمامي اين چهار معيار بعد نتايج شرکت باشد.معيار سنجش مي

ها، توانمندسازها، سيستمبايست با استقرار هاي ميدهنده نتايجي است که شرکتمعيارهاي مدل نشان
ام انجهاي روابط علت و معلولي بين فعاليت بايددر واقع ها دست يابد. و عمليات به آن هافرآيندها، روش

 .ها مديريت شودتوسط مديران شرکتها شده و نتايج بدست آمده از آن

ها پس از فرايند ارزيابي، شرکتامتيازي بوده که  266هاي تابعه يك مدل مدل ارزيابي عملکرد شرکت
ا اي که بتوانند براساس فاصلهامتياز را به خود اختصاص خواهند داد. در ادامه مي 266امتيازي از مجموع 

( دارند، اقدام به بهبود نمايند. انتخاب اين معيارها براساس الگوبرداري صورت پذيرفته 266امتياز سرآمدي )

 و ...( است.  BSC ،EFQMهاي جهاني مديريت عملکرد )نظير از مدل
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 هاي مدل ارزيابي عملكرد شركتنماي كلي معيارها -9 شكل

به شکل پيکاني است که جهت آن رو به باال است. در واقع با دستيابي به  1نماي کلي مدل در شکل 
هاي ها و روشستمدهنده تقويت فرايندها، سينتايج مثبت در معيار دستاوردهاي کليدي عملکرد که نشان

شرکت است، دستاوردهاي کليدي مالي و استراتژيك مناسبي به ارمغان خواهد آمد و در نهايت منجر به 

 نفعان خواهد شد.نفعان يا نتايج مطلوب در معيار نتايج برداشتي ذيرضايت ذي

 ساختار محتواي مدل -6-1

مت به سهاي تابعه شرکتپيشرفت  را براي ارزيابي معيار اصلي ها، چهارارزيابي عملکرد شرکتمدل 

در جدول زير  به خود است. مخصوصمعيار داراي مفاهيم  اين چهاريك از  کند که هرسرآمدي ارايه مي
 اين چهار معيار و وزن هر معيار مشخص شده است.

 هاي ساختماني و وزن معيارهاي مدل ارزيابي شركتمعيارها -3 جدول

 وزن معيارها معيارهاي مدل

 15 عملكردكليدي  نتايج -3

 40 كليدي مالي نتايج -9

 37 دستاوردهاي كليدي استراتژيک -1

 8 نفعاننتايج برداشتي ذي -4
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کند که در ها را پشتيباني ميآن زيرمعيارگانه تعدادي چهاربراي بسط و توسعه هر يك از معيارهاي 

هاي نتايج زيرمعيارها درواقع حوزهزيرمعيار مشخص شده است.  29هاي ساختماني مجموع براي شرکت
باشند. در جدول زير اين زيرمعيارها هاي تابعه ميهستند که رئوس انتظارات کليدي شرکت مادر از شرکت

 و وزن هر زيرمعيار به تفکيك معيارهاي چهارگانه مدل مشخص شده است.

 هاي ساختماني و وزن زيرمعيارهاي مدل ارزيابي شركتمعيارهازير -9 جدول

 وزن زيرمعيارها زيرمعيارهاي مدل ي مدلمعيارها

 نتايج كليدي عملكرد -3

 10 الف( توليد -3

 15 ب( تعريف پروژه -3

 30 افزايي ج( هم-3

 35 د( بلوغ سازماني -3

 35 وري هـ( بهره-3

 355 الف( نتايج مالي -9 نتايج كليدي مالي -9

دستاوردهاي كليدي  -1

 استراتژيک 

 45 الف( استراتژي -1

 10 ب( توسعه بازار -1

 90 ج( توسعه محصول -1

  نفعاننتايج برداشتي ذي -4

 40 الف( هلدينگ -4

 15 ب( مشتريان -4

 95 ج( منابع انساني-4

 0 د( جامعه-4

 

وزن هر يك از زيرمعيارها به نحوي مشخص شده است که مجموع وزن زيرمعيارهاي زيرمجموعه يك 
هاي معيني تعريف شده است خواهد شد. در زيرمجموعه هر يك از زيرمعيارهاي مدل، شاخص 266معيار 

  شود.ها امتياز زيرمعيار مربوطه و به تبع آن امتياز معيار مربوطه محاسبه ميگيري اين شاخصکه با اندازه

 هاي مدلشاخص -6-4

تعدادي شاخص زيرمجموعه هر زيرمعيار گيري هر يك از زيرمعيارها، مشخص نمودن نحوه اندازهبراي 

نماگرهايي هستند که بطور خاص براي متغيرها يا ها، ها، ترکيبي از نشانهشاخصکند. آن را پشتيباني مي
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 روند.کار ميتغييرات آن بهپايش و نيز  هاي مختلف سازماندر حوزه گيري وضع موجود يك پديدهاندازه

هاي زيرمجموعه که مجموع وزن شاخصنحويدرصد تعيين شده، به براي هر شاخص وزن آن نيز بر مبناي
گيري هر شاخص و جهت بهبود مطلوب آن نيز خواهد شد. عالوه بر اين، واحد اندازه 266يك زير معيار 

 معين شده است.

ها به تفکيك هاي ساختماني و وزن آنهاي ارزيابي عملکرد شرکتنهاي ادامه، شاخصدر جدول
 گانه مدل مشخص شده است.29ارگانه و زيرمعيارهاي معيارهاي چه

 

 دستاوردهاي كليدي عملكرد  -3معيار   -6-4-3

 الف( توليد -3هاي زيرمعيار شاخص -6-4-3-3

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 96 مجموع )زيربناي ساخته شده )توليد( در دوره( افزايشي مترمربع سطح ساخته شده  2-الف-2

 افزايشي درصد استانداردراندمان  1-الف-2

هاي )نسبت )جمع سطح ساخته شده کل پروژه
شرکت طي دوره( به )جمع سطح ساخت 

بيني شده کل پروژه طي دوره(( بر مبناي پيش

 استاندارد گروه

96 

 ارزش کار انجام شده 9-الف-2
ميليون 

 ريال
 افزايشي

مجموع ))سطح ساخته شده هر پروژه طي 
براي هر مترمربع((  )قيمت ساخت پايه× دوره( 

 هاي شرکتبراي تمامي پروژه

10 

 کاهشي درصد انحراف هزينه 4-الف-2

متوسط )قدرمطلق )واريانس هزينه نسبت به 
ازاي کل برنامه اوليه در زمان تکميل پروژه(( به

 هاي شرکت طي دورهپروژه
VAC = 100 * |1 - (EAC/BACinitial)| 

16 

 پروژهعريف ( تب-3هاي زيرمعيار شاخص -6-4-3-9

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 2-ب-2
هاي در ارزش پروژه

 دست ساخت
 افزايشي مترمربع

)قيمت × مجموع ))زيربناي کل هر پروژه( 

هاي ازاي پروژهساخت پايه براي هر مترمربع(( به

 هاي مختلفشرکت بصورت متوسط در ماه

46 

 1-ب-2
هاي سهم سطح پروژه

 مشارکتي
 افزايشي درصد

هاي مشارکتي نسبت )زيربناي کل پروژه
شده طي دوره( به )زيربناي کل تعريف

 شده در همان دوره(هاي شروعپروژه

96 

 9-ب-2
سطح شروع شده طي 

 دوره
 افزايشي مترمربع

هاي تعريف شده و مجموع )زيربناي کل پروژه
 شروع شده طي دوره ارزيابي(

96 
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 افزايي ج( هم-3هاي زيرمعيار شاخص -6-4-3-1

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد افزايي در شرکت مشاورهم  2-ج-2
نسبت )سطح طراحي شده توسط شرکت 

 مهندسين مشاور( به )کل سطح طراحي شده(
46 

 افزايشي درصد افزايي در شرکت بازرگانيهم  1-ج-2
نسبت )حجم ريالي مصالح تأمين شده توسط 

 شرکت بازرگاني( به )کل هزينه مواد و مصالح(
90 

 افزايشي درصد افزايي در شرکت سامانهم  9-ج-2
تعامالت و  هيکلنسبت )حجم ريالي 

با شرکت سامان( به )کل  يمال يهاتراکنش

 فروش شرکت(

10 

 بلوغ سازماني( د-3هاي زيرمعيار شاخص -6-4-3-4

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي عدد بلوغ بازاريابي و فروش  2-د-2
MSMM   7تا  2بصورت عددي از 

 (2جداول پيوست  تعريف در )براساس
10 

  1-د-2
هاي تعداد عدم انطباق

 مميزي فرايند
 کاهشي عدد

هاي مميزي سيستم مديريت تعداد عدم انطباق

 ( ثبت شده توسط سرمميز هلدينگ ISOکيفيت )
10 

 افزايشي  عدد مديريت پروژهبلوغ   9-د-2
PMMM   0تا  2بصورت عددي از 

 (2جداول پيوست  تعريف در )براساس
20 

 افزايشي عدد بلوغ منابع انساني  4-د-2
HRMM   7تا  2بصورت عددي از 

 (2جداول پيوست  تعريف در )براساس
20 

 افزايشي عدد تعالي سازماني   0-د-2
  7تا  2بصورت عددي از  EFQMرتبه 

 (2جداول پيوست  تعريف در )براساس
26 

 افزايشي عدد گريد شرکت   0-د-2

ي بندرتبه )يا گريد( کسب شده شرکت در رتبه

ريزي و نظارت راهبردي رياست معاونت برنامه
 0تا  2جمهوري بصورت عددي از 

26 

 وري بهره( هـ-3هاي زيرمعيار شاخص -6-4-3-0

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي مترمربع بر نفر  سرانه توليد  2-ها-2
نسبت )سطح ساخته شده يا توليد شرکت طي دوره( 

 به )حداکثر تعداد کل کارکنان در طول همان دوره(
46 

 سرانه سود   1-ها-2
ميليون ريال بر 

 نفر 
 افزايشي

نسبت )سود خالص شرکت طي دوره( به )حداکثر 

 دوره(تعداد کل کارکنان در طول همان 
90 

 سرانه فروش   9-ها-2
ميليون ريال بر 

 نفر 
 افزايشي

نسبت )حجم فروش شرکت طي دوره( به )حداکثر 
 تعداد کل کارکنان در طول همان دوره(

10 
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 كليدي مالي  نتايج -9معيار  -6-4-9

 مالي نتايج الف( -9هاي زيرمعيار شاخص -6-4-9-3

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

  2-الف-1
ها براساس دارايي بازده

 ( ROAارزش روز )
 افزايشي درصد

 هاي شرکت ميزان بازده کل دارايي

 براساس ارزش روز
10 

 27 حجم ريالي فروش طي دوره ارزيابي افزايشي ميليون ريال فروش  1-الف-1

 24 ميزان سود خالص شرکت طي دوره ارزيابي افزايشي ميليون ريال سود خالص  9-الف-1

 21 نسبت )بهاي تمام شده( به )فروش( کاهشي درصد شده به فروش بهاي تمام  4-الف-1

  0-الف-1
ها براساس گردش دارايي

 ارزش روز
 افزايشي درصد

 هاي شرکت گردش کل دارايي

 هابراساس ارزش روز دارايي
8 

  0-الف-1
بازده حقوق صاحبان 

 ( ROEسهام )
 7 طي دوره ميزان بازده حقوق صاحبان سهام افزايشي درصد

 افزايشي درصد وري سرمايهبهره  7-الف-1
جمع ها( به )حاصلنسبت )ارزش روز کل دارايي

  )سود بعد از ماليات( و )هزينه مالي((
0 

  8-الف-1
نسبت سود عملياتي هر 

 سهم به سود هر سهم 
 افزايشي درصد

نسبت )سود عملياتي هر سهم( به )سود هر 

 سهم( طي دوره ارزيابي
0 

  3-الف-1
دوره وصول مطالبات 

 نسبت به فروش

روز بر 

 ميليون ريال
 کاهشي

هاي دريافتني تجاري اول دوره نسبت ))حساب

( 1هاي دريافتني تجاري انتهاي دوره(/+ حساب
 ((906به )فروش / )خالص فروش نسيه / 

4 

  26-الف-1
هاي فروش، سهم هزينه

 اداري و عمومي
 کاهشي درصد

فروش، اداري و عمومي( به هاي نسبت )هزينه

 هاي شرکت()کل هزينه
1 
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 دستاوردهاي كليدي استراتژيک  -1معيار  -6-4-1

  برنامه استراتژيکالف( -1هاي زيرمعيار شاخص -6-4-1-3

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد تدوين استراتژي  2-الف-9
ريزي درصد پيشرفت )تعريف و اجراي پروژه برنامه

استراتژيك طبق محدوده در نظر گرفته شده در فرايند 

 (PD.HO.SM.001مصوب مديريت استراتژيك 

266 

 

 ب( توسعه بازار -1هاي زيرمعيار شاخص -6-4-1-9

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد سهم بازار )فروش(  2-ب-9

)حجم ريالي فروش شرکت( به )حجم ريالي نسبت 

هاي بازار شرکت براساس اندازه بازار تعريف کل پروژه
 شده در مأموريت شرکت(

00 

 افزايشي درصد سهم بازار )توليد(   1-ب-9

نسبت )مترمربع سطح ساخته شده شرکت( به 

هاي بازار شرکت براساس اندازه )مترمربع کل پروژه

 مأموريت شرکت(بازار تعريف شده در 

40 

 ج( توسعه محصول -1هاي زيرمعيار شاخص -6-4-1-1

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

  2-ج-9
انحراف از سبد 

 محصوالت ابالغي 
 کاهشي درصد

متوسط ميزان انحراف سطح ساخته شده در هر 

گروه محصول )نظير مسکوني، اداري و تجاري( از 
 سبد محصوالت ابالغي 

266 

 

 نفعان نتايج برداشتي ذي -4معيار  -6-4-4

  هلدينگالف( -4هاي زيرمعيار شاخص -6-4-4-3

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد شاخص رضايت شرکت مادر  2-الف-4

متوسط شاخص ادراک مديران در پرسشنامه 

هاي مختلف شرکت نظرسنجي رضايت معاونت
 مادر از عملکرد شرکت تابعه 

266 
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 ب( مشتريان -4هاي زيرمعيار شاخص-6-4-4-9

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد شاخص رضايت مشتريان  2-ب-4
متوسط شاخص ادراک مشتريان در 

 هاي نظرسنجي رضايت مشتريانپرسشنامه
266 

 ج( كاركنان -4هاي زيرمعيار شاخص -6-4-4-1

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد انسانيشاخص رضايت منابع  2-ج-4
انساني در متوسط شاخص ادراک منابع

 پرسشنامه نظرسنجي رضايت کارکنان
266 

 د( جامعه-4هاي زيرمعيار شاخص-6-4-4-4

 وزن  تعريف  جهت واحد عنوان شاخص كد شاخص

 افزايشي درصد شاخص رضايت جامعه  2-د-4
متوسط شاخص ادراک جامعه در پرسشنامه 

 نظرسنجي رضايت جامعه
266 
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 روش امتيازدهي مدل -6-0

شود که بر مبناي هاي مدل، از يك روش امتيازدهي استفاده ميبراي محاسبه امتياز هر يك از شاخص

هاي معتبر بدست آمده است. در اين مدل امتيازدهي، امتياز شاخص براساس سه مشخصه الگوبرداري از مدل
𝑺𝒊شود: )استفاده از فرمول زير محاسبه ميروند، هدف و مقايسه و با  ∈ {𝟎, 𝟏}) 

امتياز شاخص =
(امتياز روند) + (امتياز هدف) + (امتياز مقايسه)

𝟑
=

𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝑺𝟑

𝟑
 

 

 روندامتياز 

 . داشته باشدعملکرد خوب پايدار وجود باشند و مثبت بايستي روندها 

غيراينصورت و در  2داشته باشد، امتياز ساله در جهت بهبود  دوروند  اگر شاخص
 امتياز روند صفر خواهد شد.

 هدفامتياز 

 اند.تحقق يافتهباشند و  اهداف مناسبها تعيين شده، شاخصاهداف براي 

دهندة دستيابي به هدف و نتايج نشانباشد براي شاخص هدف تعيين شده اگر 
 و درغيراينصورت امتياز هدف صفر خواهد شد. 2، امتياز موردانتظار باشد

 مقايسهامتياز 

ها قايسهمبوده و نتايج  ها مناسبمقايسهه، ها براي نتايج کليدي صورت گرفتمقايسه

ي هاي ساختمانباشند. امتياز مقايسه براساس رتبه شرکت در ميان شرکتمطلوب 
شود. اگر شرکت در اين شاخص رتبه اول را کسب کرده باشد، امتياز گروه تعيين مي

، ...، رتبه نهم 6.7، رتبه چهارم امتياز 6.8ه سوم امتياز ، رتب6.3، رتبه دوم امتياز 2

 خواهد گرفت. 6و رتبه آخر امتياز  6.2امتياز 

 

ازاي در پايان هر دوره ارزيابي، امتياز هر زيرمعيار بصورت زير محاسبه خواهد شد. عالمت سيگما به

 هاي زيرمجموعه يك زيرمعيار عمل خواهد کرد.تمامي شاخص

امتياز زيرمعيار =

∑ (امتياز شاخص))
𝒊

∗ (وزن شاخص)
𝒊
)𝒏

𝒊=𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

ازاي تمامي زيرمعيارهاي همچنين امتياز هر معيار بصورت زير محاسبه خواهد شد. عالمت سيگما به

 زير مجموعه يك معيار عمل خواهد کرد.

امتياز معيار =

∑ (امتياز زيرمعيار))
𝒋

∗ (وزن زيرمعيار)
𝒋
)𝒏

𝒋=𝟏

𝟏𝟎𝟎
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 هاي بلوغ سازمانيشاخص: تعريف 3پيوست  -7

 (MSMM) بلوغ بازاريابي و فروشتعريف شاخص  -7-3

  Process Survey Tools for Marketing & Salesشاخص بلوغ بازاريابي و فروش شرکت براساس 

فرايند به شرح جدول زير  7سطح بلوغ تعريف شده است که بنابر وضعيت شرکت )صفر و يك( در  7شامل 
 شود:تعريف مي

)iXMSMM = ( 

1X 
تهديدهاي بازار و و  هافرصت ، شناساييبازار ايندر  شرکت عملکرد فعاليت شرکت، تحليلمستمر بازار  پايش

 بازاريابي روزآوري استراتژيتدوين/ به

2X بازاريابي هاياستراتژيتحقق  منظورو فروش شرکت به بازاريابي هايفرايندها و برنامه اجرايو  تعريف 

3X 
بازار و  شرايطمحصوالت با در نظر گرفتن  گذاريقيمت برايمشخص  استراتژي و فرايندي اجرايو  تعريف

 براي مشتريان انگيزشي هايسيستم

4X مشتريانارتباط با  فروش و بازاريابي، هايبخشتوانمند در و  متخصص استخدام کارکنان 

5X  برند شرکت نزد مشتريان و درک اهميت آن نزد کارکنانپايش مستمر جايگاه برند گروه در بازار، ارزيابي مطلوبيت 

6X 
زار، هاي بامشتريان و تعريف ترجيحات هر دسته در هر يك از بخش بنديشرکت، دسته فعاليتبازار  بنديبخش

 مشتريان کليدي وفاداريو  رضايتجلب  براي ريزيبرنامهو ها پروژه اجرايو  در طراحي گيري اين ترجيحاتقرار

7X 
و  يانمشتر بازخوردهاي بنديآوري و دستهارتباط با مشتريان براساس نيازسنجي، جمع هايو ارزيابي کانال ريفتع

 شرکتفروش  ها و بهبود مستمر فرايندپروژه اجرايو  طراحيدر ها آن و بکارگيري بازخوردها تحليل

 (PMMMمديريت پروژه )بلوغ تعريف شاخص  -7-9

 PMBOKو بررسي استاندارد  OPM3کاوي از استاندارد با بهينهشاخص بلوغ مديريت پروژه شرکت 
 شرح جدول زير تعريف شده است:فرايند اصلي مديريت پروژه و به 0سطح بلوغ به تفکيك  0شامل 

)iMSMM = (Min Y 

 خاتمة پروژه كنترل پروژه پروژه اجراي  ريزي پروژهبرنامه  شروع پروژه سطوح بلوغ

 2 2 2 2 2 فرايند سنتي

 1 1 1 1 1 اجراي ناقص فرايند ابالغي هلدينگ

 9 9 9 9 9 اجراي کامل فرايند ابالغي هلدينگ

 4 4 4 4 4 هاي ارزيابي فرايندپايش مستمر شاخص

 0 0 0 0 0 ارزيابي بهبود فرايند براساس نتايج

 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y امتياز شركت در هر فرايند
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 (HRMMتعريف شاخص بلوغ منابع انساني ) -7-1

   Process Survey Tools for Human Resourse Managementشاخص بلوغ منابع انساني براساس 

فرايند به شرح جدول زير  7سطح بلوغ تعريف شده است که بنابر وضعيت شرکت )صفر و يك( در  7شامل 
 شود:تعريف مي

)iXHRMM = ( 

1X طهمربو عملياتي هايبرنامه اجرايسازمان و  هاياستراتژيبراساس  انسانيمنابع  هاياستراتژياهداف و  تعريف 

2X 
ايمني و جبران خدمات، مشاغل،  جابجايياستخدام، منابع انساني نظير  هايفرايندها و برنامه اجرايو  تعريف

 و خروج بهداشت محيط کار

3X انسانيمنابع  هاياستراتژيبراساس  سازماني، شرح وظايف و شرايط احرازساختار  تعريف 

4X انسانيمنابع  هاياستراتژيو  آموزشي نيازسنجيبراساس  هاي آموزشيبرنامه اجرايو  طراحي 

5X آن نتايجبراساس  کارکنان و قدرداني از ارزيابي مستمر عملکرد کارکنان 

6X منابع انسانيهاي بازنگري برنامهدر ها آن و بکارگيري بازخوردها تحليلو  کارکنان آوري بازخوردهايجمع 

7X هاي ارتباطي بين کارکنان براساس نيازسنجيانساني و تعريف کانالمنابع  يکپارچه اطالعاتي سيستم تعريف 

 

 (EFQMتعريف شاخص تعالي سازماني ) -7-4

 7شامل  اروپا EFQMشاخص تعالي سازماني براساس سطوح جايزه ملي تعالي سازماني و  نيز بنياد 

 شود:سطح به شرح جدول زير تعريف مي

 سطوح وضعيت استقرار مدل تعالي سازماني

 5   عدم استقرار مدل تعالي سازماني در شرکت

 3 در ارزيابي( 966دريافت گواهينامه تعهد به تعالي )يا امتياز زير 

 9 ارزيابي(در  966دريافت تقديرنامه دوستاره تعالي سازماني )يا امتياز بيش از 

 1 در ارزيابي( 906دريافت تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني )يا امتياز بيش از 

 4 در ارزيابي( 466دريافت تقديرنامه چهار ستاره تعالي سازماني )يا امتياز بيش از 

 0 در ارزيابي( 406دريافت تنديس بلورين تعالي سازماني )يا امتياز بيش از 

 6 در ارزيابي( 006سيمين تعالي سازماني )يا امتياز بيش از دريافت تنديس 

 7 در ارزيابي( 006دريافت تنديس زرين تعالي سازماني )يا امتياز بيش از 
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2-
 

ي عملکرد
نتايج کليد

  (
96
)

 

 -الف-2

 توليد
90 

 ريزيبرنامه افزايشي مترمربع 96 سطح ساخته شده  2-الف-2

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 96 راندمان استاندارد 1-الف-2

 ريزيبرنامه افزايشي ميليون ريال 10 ارزش کار انجام شده 9-الف-2

 ريزيبرنامه کاهشي درصد 16 هزينه انحراف 4-الف-2

 -ب-2

تعريف 

 پروژه

96 

 ريزيبرنامه افزايشي مترمربع 46 هاي در دست ساختارزش پروژه 2-ب-2

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 96 هاي مشارکتيسهم سطح پروژه 1-ب-2

 ريزيبرنامه افزايشي مترمربع 96 سطح شروع شده طي دوره 9-ب-2

 -ج-2

افزايي هم

 گروه

20 

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 46 افزايي در شرکت مشاورهم  2-ج-2

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 90 افزايي در شرکت بازرگانيهم  1-ج-2

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 10 افزايي در شرکت سامانهم  9-ج-2

 -د-2

بلوغ 

 سازماني

26 

 ريزيبرنامه افزايشي عدد 10 بلوغ بازاريابي و فروش  2-د-2

 ريزيبرنامه کاهشي عدد 10 هاي مميزي فرايندتعداد عدم انطباق  1-د-2

 ريزيبرنامه افزايشي  عدد 20 بلوغ مديريت پروژه  9-د-2

 ريزيبرنامه افزايشي عدد 20 بلوغ منابع انساني  4-د-2

 ريزيبرنامه افزايشي عدد 26 تعالي سازماني   0-د-2

 ريزيبرنامه افزايشي عدد 26 گريد شرکت   0-د-2

 -ها-2

 وريبهره
26 

 ريزيبرنامه افزايشي مترمربع بر نفر  46 سرانه توليد  2-ها-2

 مالي افزايشي ميليون ريال بر نفر  90 سرانه سود   1-ها-2

 مالي افزايشي ريال بر نفر ميليون 10 سرانه فروش   9-ها-2

1-
 

نتايج 
ي
ي مال

کليد
 (

40
)

 

 -الف-1

نتايج 

 مالي

266 

 مالي افزايشي درصد 10 ( ROAها براساس ارزش روز )بازده دارايي  2-الف-1

 مالي افزايشي ميليون ريال 27 فروش  1-الف-1

 مالي افزايشي ميليون ريال 24 سود خالص  9-الف-1

 مالي کاهشي درصد 21 شده به فروش بهاي تمام  4-الف-1

 مالي افزايشي درصد 8 ها براساس ارزش روزگردش دارايي  0-الف-1

 مالي افزايشي درصد 7 ( ROEبازده حقوق صاحبان سهام )  0-الف-1

 مالي افزايشي درصد 0 وري سرمايهبهره  7-الف-1

 مالي افزايشي درصد 0 نسبت سود عملياتي هر سهم به سود هر سهم   8-الف-1

 مالي کاهشي روز بر ميليون ريال 4 دوره وصول مطالبات نسبت به فروش  3-الف-1

 مالي کاهشي درصد 1 هاي فروش، اداري و عموميسهم هزينه  26-الف-1

9-
 

ك )
ي استراتژي

ي کليد
دستاوردها

27
)

 

 -الف-9
 ريزيبرنامه افزايشي درصد 266 تدوين استراتژي  2-الف-9 46 استراتژي 

 -ب-9
توسعه 
 بازار 

90 

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 06 سهم بازار )فروش(  2-ب-9

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 06 سهم بازار )توليد(   1-ب-9

 -ج-9
توسعه 
 محصول

 ريزيبرنامه کاهشي درصد 266 انحراف از سبد محصوالت ابالغي   2-ج-9 10
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ي
ي ذ

نتايج برداشت
نفعان )
8)

 

 -الف-4

 هلدينگ 
 ريزيبرنامه افزايشي درصد 266 شاخص رضايت هولدينگ  2-الف-4 40

 -ب-4

 مشتريان
 ريزيبرنامه افزايشي درصد 266 شاخص رضايت مشتريان  2-ب-4 96

 -ج-4

منابع 

 انساني

 ريزيبرنامه افزايشي درصد 266 انسانيشاخص رضايت منابع  2-ج-4 16

 -د-4

 جامعه
 ريزيبرنامه افزايشي درصد 266 شاخص رضايت جامعه  2-د-4 0

 




