
راهکار
امدیریت عملکرد سازمانی تسم
ابزار تعیین موقعیت سازمان و

هدایت آن در مسیر تحقق اهداف

مشاورهآموزش

مفاهیم پایه نظام مدیریت عملکرد •

ی در شیوه ارتقای سطح بلوغ و آمادگی سازمان•
استقرار نظام مدیریت عملکرد

مقایسه انواع مدل های ارزیابی•

شیوه تدوین شاخص های عملکردی•

تربیت کارشناسان مدیریت عملکرد•

چرخه مدیریت عملکرد و نقشه فرایندهای آن•

انواع گزارشات عملکردی•

...و •

در این روش ارائه کلیه خدمات مشاوره به صوورت آموزش مجازی 
مستمر در طی مدت زموان همکواری موورد توافو  

تیم یک نفر به عنوان نماینده شرکت و. خواهد بود
مشاوره در ماه به صورت حضوری یوا ییرحضووری 
جهت دریافت و تحلیل نیازمنودی هوای کارفرموا و 
انتقال به تیم مشاوره و ارائوه راهکارهوای آنوان در 

.محل کارفرما حضور خواهد یافت
آموزش حضوری

سرفصل دوره های آموزشی

مشاوره به روش منتورینگ

مشاوره به روش پروژه ای

در ایوون روش ااوودامات تیوول توسوون مشوواوران و 
اساتید مجور  شورکت یسوناپارن انجوام خواهود 

:گردید

سنجش سطح بلوغ سوازمان در اسوتقرار نظوام•
مدیریت عملکرد

طراحی مدل بومی ارزیوابی عملکورد سوازمان و •
واحدهای تابعه آن

طراحی بانک  شاخص های عملکردی•

طراحی و استاندارد سازی فرم های ارزیابی •

طراحی نقشوه فرآینود هوای مودیریت عملکورد •
سازمانی و دستورالعملهای اجرایی آن

تدوین نظامنامه مدیریت عملکرد•

کاربردها

ی سنجش سطح تعالی سازمان بر اسان مدل ها•
و   TQM ،Malcolm Baldrigeتعالی معتبر نظیر 

EFQM

ارزیابی عملکورد سوازمان بور اسوان مودل های •
BSC ،CIPP،Six Sigma  ،AOPتجویزی ماننود 

و مدل های ترکیبی

ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکت های تابعه•

ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی•

ارزیابی شاخص های استراتژیک سازمانی•

(KPI)ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد •

ارزیابی شاخص های بهره وری•

ارزیابی شاخص های مالی و ااتصادی•

ارزیابی شاخص های سالمت سازمانی•

انارزیابی عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگ•

ارزیابی عملکرد مشاورین•

...و •



تهران، ضلع جنوب شرقی تقاطع بزرگراه 
، ساختمان 63کردستان و مالصدرا، پالک 

فرهاد

و بزرگراه آسیایی، پارک علم12مشهد، کیلومتر 
فناوری خراسان، ساختمان مؤسسات دانش 

210بنیان، واحد 

02191092778
6-38800803-051

info@yesnapars.com

www.yesnapars.com

yesnapars.ir

خدمات استقرار و آماده سازی

شرکت دانش بنیان یسنا پارس
ارائه دهنده راهکارهای مدیریتی 

مبتنی بر فناوری های نوین

پس از نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت عملکورد
رکت سازمانی تسما در این مرحله کارشناسان فنوی شو

سوناریوی ارزیووابی را بووا توجووه بووه موبوووع ارزیووابی، 
نیازمندی های کارفرما، محتوای موجود طراحی نمووده 
و بر اسان آن شاخص ها و فراینودهای ارزیوابی را در 
سووامانه تعریوود کوورده و سووطو  دسترسووی کوواربران، 

یوی زمانبندی ها و سایر موارد کلیدی را بر اسان سنار 
پوس از آمواده شودن . تدوین شده تنظویم می نمایود

نرم افزار جهت بهره برداری، به منظور اطمینان از داوت
و حسن انجوام فراینودهای ارزیوابی در حوین اجورای 

ی را عملیات، تویم پشوتیبانی شورکت ااودامات نظوارت
انجام داده و در صورت نیواز ویرایش هوا و تنظیموات 

. مورد نیاز را در سامانه اعمال می نمایند

ابوزاری نرم افزار مودیریت عملکورد سوازمانی تسوما 
رد کلی کارآمد برای اندازه گیری و کنترل مستمر عملک

سازمانی تابعه آن در سازمان و هر یک از واحدهای 
جهووت تحقوو  اهووداا و عواموول کلیوودی موفقیووت 

. سازمان و بهبود کیفیت در تصمیم گیری هاست
از این نرم افزار می تووان بوه عنووان ابوزاری جهوت 

ارت عاربه یابی، شناسایی نقاط اوت و بعد و نظو
جامع، یکپارچوه و دایو  بور وبوعیت هور یوک از 

. حوزه های عملکردی سازمانی استفاده نمود

ته به وابسنرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما 
موبوع فعالیوت سوازمان هوا نیسوت و بوه دلیول 

انعطوواا پوو یری بوواک، در کلیووه سووازمان هووا اابوول                
همچنوین ایون نورم افوزار . بهره برداری موی باشود

ن محدود مدل ارزیابی نیست و می توان در بستر آ
BSC،EFQMارزیابی تجویزی ماننود انواع مدل های

.را مستقر نمود

قابلیت های کلیدی نرم افزار 
تعرید چند موبوع ارزیابی در یک دوره ارزیابی•
ا تعرید فرم های ارزیابی استاندارد چهوار سوطحی بو•

امکان تعرید محورها، شاخص ها، زیر شاخص ها و 
داده ها و تعرید فرمول در کلیوه سوطو  فورم هوای 

ارزیابی
اط تعرید فرایندهای مدیریت عملکرد با ایجواد ارتبو•

میان ارزیابی شووندگان، ارزیوابی کننودگان، شواخص
های ارزیابی و انجام تنظیموات مربووط بوه عملیوات 

مایش ارزیابی شامل برنامه زمانبندی، فیلدهای اابل ن
..فرم ارزیابی و 

امکان دریافت خودکار داده های عملکوردی از بانوک •
های اطالعاتی 

و نمایش کارتابل ارزیابی برای کواربران خوود ارزیوا •
ارزیا  ها بر اسان فرایندهای منتسب به آنها

توای  ندریافت گزارشات تحلیلی و تجمیعی متنوع از •
ارزیابی


