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 مقدمه

ای از جمله های عدیدههای بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالشهای امروزی در محیطسازمان

 ،هاافزایش وظایف و فعالیت ،در حال اتماممنابع مالی محدود و تر، گویی بیشفشار برای شفافیت و پاسخ

در  اند.ها مواجههای مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمانحلسرعت تكنولوژی و هجوم راهتغییرات پر

بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود چرا که تنها ارزیابی مالی  ،آنچنین فضایی ارزیابی عملكرد و سپس مدیریت 

 .ها ما را به گمراهی خواهد کشاندجویی در هزینههای مالی و صرفهود و زیان و ترازنامهها بر اساس سسازمان

ها از طریق افزایی در سازماندرصد ارزش 80،  در عصر دانترین علت این است که مطالعات نشان داده مهم

های سازمانی سرمایه ،های کارکنان(های انسانی )دانش و مهارتهای نامشهود سازمانی شامل سرمایهدارایی

( های آماریهای اطالعاتی و دادههای اطالعاتی )بانك( و سرمایههای حاکم بر آن)فرهنگ سازمان و ارزش

، ارزیابی عملكرد و در پی آن مدیریت عملكرد جامعی دهای مشهوتوان تنها با داراییشود و دیگر نمیایجاد می

 . انجام داد

راهبردی آن و استفاده از اطالعات حاصله  یابی عملكرد سازمان بر اساس برنامهمدیریت عملكرد به معنای ارزی

شاهد این  .باشدپذیر نمیمالی امكان یهای دیگر به جز حوزه، بدون توجه به حوزهراهبردی یدر بهبود برنامه

ه مدت خود است که ها و اهداف بلند مدت و کوتاها به استراتژییابی سازماندست یعامل بازدارنده 4مدعا 

 د:انشمردهنوین مدیریت استراتژیك آن را بر دانشمندان علوم

ها را اجرا کنند هنوز درك ها توسط افرادی که باید آنبدین معنا که استراتژیی: استراژ یعامل بازدارنده

 اند.ها به اهداف کمی تبدیل نشدهاند و استراتژیهنشد

های اجرایی های مدیریتی برای کنترل عملیات و فعالیتمعنا که سیستمبدین  مدیریتی: یبازدارنده عامل

 .هاها متصل هستند نه به استراتژیاند و به بودجهطراحی شده ،سازمان

ها پیوند های افراد به اجرای استراتژی، دانش و شایستگیف فردیبدین معنا که اهدا: انسانی یعامل بازدارنده

  .نخورده است
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ها و اهداف بلند مدت سازمان طراحی آیندهای کلیدی برای پیشبرد استراتژیبدین معنا که فر ی:عامل اجرای

 .اندنشده

های پروفسور رابرت کاپالن و دکتر دیوید نورتون ترین دانشمندان مدیریت به نامدر این میان دو تن از برجسته

ارائه  (BSC) کارت امتیازی متوازن تحت عنوان امل اساسی یك سیستم مدیریتی نوینبا درك این چهار ع

چنان های مختلف در بخش خصوصی و دولتی آنسال تجربه اجرایی در سازمان 10نمودند که پس از قریب 

شده که در حال حاضر تنها رویكرد اثربخش تجربه ها ایجاد نمودمدیریت عملكرد سازمان ینتایجی را در حوزه

تولیدشده در دنیا شناخته  ی BSC افزارنرم 40ت عملكرد جامع به همراه ی استقرار یك نظام مدیریدر دنیا برا

 یحوزه 4، عملكرد را در کندها را مدیریت مییك سیستم مدیریتی است که اجرای استراتژی BSC. شده است

های اطالعاتی(، فرآیندهای داخلی های نامشهود سازمان و سیستمسرمایه رشد و یادگیری )نیروی انسانی،

، انداز، چشمد و باعث انتقال و تفهیم ماموریتکنگیری میمالی اندازه ی، مشتریان و ذینفعان و حوزهسازمان

 .شودذینفعان داخلی و خارجی سازمان می یها و انتظارات عملكردی به کلیهاستراتژی

 های ارزیابی عملكردحوزه

 ها اجرای استراتژی 

  مدیریت عملكرد 

  مدیریت فرآیندها 

 صیص منابع تخ 

 های منابع انسانی سیستم 

 های آنها و برتریمدل کارت امتیازی متوازن، مزیت

 د:توان به موارد ذیل اشاره کرهای دولتی میهای سازمانها و دغدغهترین چالشاز جمله مهم

 گویی پاسخ 

  شفافیت 



 شرکت مهیانت شمال (BSCافزار کارت امتیازی متوازن )نرم

                                               12واحد ، ساختمان گل مریم، 1 یشهرداری منطقه پشت ،رشت خیابان معلممهیانت شمال، 

Mahyanet.com            : 013  33253192فكس :         013 33246480 - 33237675تلفن 

   5 

 مداری نتیجه 

 ها کنترل هزینه 

  پرداخت در قبال عملكرد 

ها را با تنها چارچوب موجود در دنیا است که قادر است استراتژی BSC سیستم مدیریتیدر حال حاضر 

و به همین دلیل است که طی گزارشی که  کندهای فوق تلفیق عملكرد و بودجه برای پاسخگویی به چالش

 های ارزیابی و مدیریتاز وضیعت سیستم 2005در سال  (OECD) ی اقتصادی و توسعههاسازمان همكاری

-های دولتی در دنیا منتشر ساخت اعالم کرد که بسیاری از سازمانریزی عملیاتی در سازمانعملكرد و بودجه

 .اندروی آورده BSC به سمت سیستم مدیریتی های ارزیابی مدیریت عملكردبرای استقرار نظام ،ی دولتیها

كرد سازمان خود با مشكالت کلیدی تحقیقات نشان داده است که مدیران در راهبری، ارزیابی و مدیریت عمل

 باشند:زیر مواجه می

 سازمان نظر مورد راهبردی اهداف و استراتژی مطلوب اجرای عدم .1

 سازمان اندازمچش از کارکنان فهم و آگاهی عدم .2

 سازمان اندازچشم با مرتبط اهداف تحقق درجهت کارکنان همدلی و سوییهم عدم .3

نمایند های خود استفاده میعنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژیه عملكرد بهای ارزیابی بنابراین از روش

هزینه، کمحلی جامع برای تغییر و بهبود سازمان خود بوده و روشی را که کوچك، مستمر، هدنبال راه و همواره ب

های ذینفعان هخواست یهفرآیندها و کارکنان، برآوردکنند یدهندهقابل درك و فهم مشترك برای کارکنان، ارتباط

ها را در فرآیند ارزیابی عملكرد ده نماید و آنو از تجربه و دانش کارکنان استفاکارکنان باشد  یو توسعه

 نمایند.مشارکت نماید، جستجو می

ها نمایند. این روشیهای مالی استفاده نموده و مهای مبتنی بر ارزیابیدر این فرآیند و درطول زمان از روش

مدهایی ازقبیل اها بوده و پیمتكی بر افزایش درآمد، کاهش هزینه، بازده سرمایه، افزایش سود و گردش دارائی

های نامشهود، کاهش و یا مدت، عدم توجه به دارائی تاکید بر اهداف کوتاه مدت، نادیده گرفتن منابع بلند

نگر، تك بعدی و با تاخیر تراتژیك، گذشتهاسها را داشته، ازطرفی غیرازدست دادن مشتری و بازی با دارائی
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های تابع یا صگیرند و تنها از شاخشوند و پارامترهایی چون کیفیت و رضایت مشتری را درنظر نمییانجام م

 نمایند.مد عملكرد استفاده میاپی

نیز توجه مدیریت ها نمایند. این روشیهای کیفیت استقبال نموده و میهای مبتنی بر ارزیابسو از روش دیگراز 

ها نموده و مها، فرآیندها، کارکنان و سیستتهای مالی، کیفیت، مشتری، قابلیهها و مولفرا متمرکز بر یكی از جنبه

سازی جزئی و دور شدن از اهداف کالن لذا موجب بهینه .ها را با یكدیگر جمع نمایدقادر نیست این مالك

 شود.سازمانی می

ها به سطوح عملیاتی و کارهای جاری استراتژی یمتوازن که به عنوان ابزاری جهت ترجمهروش کارت امتیازی 

باشد. این های کیفیت میهای مالی و ارزیابیمعایب ارزیابی یکنندهافراد سازمان طراحی شده است برطرف

 د:نماییبرقرار م را ارد زیر توازنروش در مو

مالی،  کنندگانتامین یا سهامداران یعنی سازمان خارجی و اخلید ذینفعان نظر مورد هایارزش در توازن .1

 کنان و فرآیندهای عملیاتی سازمانکنندگان از محصوالت و خدمات و کارمشتریان یا استفاده

 در مدت کوتاه و مدت بلند اهداف غیرمالی، و مالی عملكرد، تابع و هادی هایشاخص بین توازن .2

 سازمان

رشد و  -وکار فرایندهای داخلی کسب -اطالعاتی در خصوص چهار منظر مشتری دراین روش باید مدیران، 

 آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند.یادگیری سازمانی و مالی را در یك کارت جمع

بایست دیدگاه آتی سازمان مشخص گردد. سپس در کند که در اولین گام آن میاین الگو از چارچوبی پیروی می

یابند. با عنایت به دیدگاه آتی و اهداف های حاکم بر سازمان اهداف استراتژیك تدوین میهراستای دیدگا

گردد. علت و معلولی بین این عوامل مشخص می یاستراتژیك سازمان، عوامل کلیدی موفقیت مشخص ورابطه

 .گردداقدام تدوین می یبرنامه ،نهایت درهمین راستا معیارهای استراتژیك تبیین و در

 افزارهای نرمویژگی

 NET     (.Net Framework 3.5).مبتنی بر    .1
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 MS SQL Server 2014پایگاه داده قدرتمند    .2

 معماری چند الیه .3

 محیط کامال فارسی .4

 های داخلیقابلیت استفاده در محیط شبكه .5

 ADO.Netبرقراری ارتباط با پایگاه داده از طریق  .6

 افزارهای نرمقابلیت کلی فرم

های مرتبط با فرم مربوطه تعبیه گردیده است که در زیر جهت عملیات یهایافزار آیكونهای نرمفرم یدر کلیه

 :های نمایش داده شده در شكل زیر را توضیح خواهیم دادکاربرد هریك از آیكون

 
 های فرمآیکون – 1شکل  

 مرتبط با درج اطالعات نمایش داده خواهد شد. بخش ،ثبت رکورد جدید: با کلیك بر روی این آیكون .1

  گردد.استفاده می فرم ورود اطالعاتسازی اطالعات وارد شده در این آیكون جهت ذخیره :ثبت رکورد .2
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کافی است رکورد مورد نظر را انتخاب نموده و سپس  ف رکوردهای اطالعات: جهت حذحذف رکورد .3
 کلیك نمایید. این آیكونبر روی 

 باگردد. بر اساس ستون دلخواه استفاده می بندی رکوردها: این آیكون جهت گروهندی اطالعاتبگروه .4
را بندی بر اساس آن صورت پذیرد ستونی که می خواهید گروه توانیدمیآیكون این کلیك بر روی 

 را مشاهده نمایید. انتخاب کرده و نتیجه

مت فیلتر در کنار هریك از ستون های اطالعات فیلتر کردن اطالعات: با کلیك بر روی این آیكون عال .5
-یلتر کردن اطالعات هر یك از ستونتوان از آن برای فداده خواهد شد که می در جدول نمایشموجود 

 ها استفاده نمود.

های سیستم فراهم فرم یاکسل را برای کلیهی خروجی با فرمت تهیهخروجی اکسل: این آیكون امكان  .6
 سازد.می

 گردد.آیكون جهت بستن فرم استفاده می خروج: این .7

 افزارهای نرمماژول

 اند:در نظر گرفته شده زیر هایافزار کارت امتیاز متوازن بخشسازی نرمدر پیاده

های کاربری مختلف و تعیین مجوزهای دسترسی و کاربر برای مدیریت کاربران: قابلیت تعریف گروه .1

 هر گروه وجود دارد.

 
 امکانات مدیریت کاربران - 2شکل  
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های برنامه ای که در سایر بخشاولیه اطالعات و مدیریت اطالعات پایه: شامل امكاناتی جهت ورود .2

 کاربرانی که بار و توسط بدیهی است که این اطالعات معموال تنها یك گیرند.مورد استفاده قرار می

 .گرددهستند( تكمیل می اصلی سیستم انمدیرها را دارا هستند )معموال مجوز دسترسی به این بخش

 
 امکانات اطالعات پایه - 3شکل  

توانند اطالعات مربوط به خود را وارد سیستم نموده، ورود اطالعات: در این بخش پایشگران می .3

را مشاهده، بررسی ویرایش و سپس تایید یا مدیران حوزه و واحد اطالعات وارد شده توسط پایشگران 

نمایند. هر یك چنین ناظران به اطالعات پایشگران دسترسی داشته و نظر خود را اعالم میرد نمایند. هم

ها و اقدامات انجام شده برای هر شاخص را ثبت و جلسهالذکر قادر خواهند بود صورتاز افراد فوق

 مشاهده نمایند.

 
 امکانات ورود اطالعات – 4شکل  

گزارشات: در این بخش، کاربران مجاز قادر خواهند بود نتایج حاصل از ورود اطالعات را در قالب  .4

 های متنوع مشاهده نمایند.گزارش

 

 امکانات گزارشات – 5شکل  
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جاز قادر خواهند بود از اطالعات سیستم پشتیبان تهیه کاربران مگردانی پشتیبان: گیری و بازپشتیبان .5

 نموده و در صورت نیاز اقدام به بازگردانی پشتیبان نمایند.

 
 ی پشتیبانتهیه – 6شکل  

 
 بازگردانی پشتیبان – 7شکل  

 مدیریت کاربران

-ی کاربرانی که درسیستم ثبت میاست. کلیه شدههای کاربری در سیستم تعبیه این بخش جهت تعریف گروه

میزان  یدهندهشده نشانهای کاربری تعریفهای کاربری سیستم منتسب شوند. گروهشوند باید به یكی از گروه

 «سیستم مدیر»چه قابلیت باشند. به عنوان مثال چناندسترسی کاربران آن گروه به اجزای مختلف سیستم می

ها و واحدهای تعریف شده در حوزه یکلیهاطالعات گروه کاربری فعال گردد، کاربران آن گروه به یك برای 

 سیستم دسترسی خواهند داشت.

 
 معرفی نقش کاربران – 8شکل  
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) درج، ویرایش، حذف یا خواندن( دسترسی به هریك از بخش های سیستمسطح باید برای هر گروه کاربری، 

 .مشخص شود

 
 مجوز دسترسی گروه کاربری – 9شکل  

هایی را خواهند داشت که این کاربران همان دسترسی توان چندین کاربر تعریف نمود.برای هر گروه کاربری می

 ای که در آن قرار دارند، تعیین شده است.برای گروه کاربری

 
 کاربران سیستم – 10شکل  
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 اطالعات پایه

 :امكانات مختلف موجود در این بخش به شرح زیر است

 گردد. های پایش تعریف میدر این فرم سالسال پایش:  .1

ها بر اساس آن شاخص است که سنجش  محاسباتی یاین فرم جهت معرفی واحدها :واحد سنجش .2

د. به عنوان مثال : نواحدها بر اساس نوع شاخص مورد بررسی متفاوت می باشگیرد. این صورت می

 . درصد، ریال، روز، کیلومتر و ...

 پایش است. یپایش و عناوین دوره یی دورهشامل معرف :پایش یورهد .3

  گردد. به ارزیابی شاخص تعریف می یبا نحوه های پایش متناسبدوره «پایش یدورهمعرفی »در

 : فصلی یا ساالنه.العنوان مث

  شده عناوین مرتبط با آن ثبت میهای پایش معرفیبرای هر یك از دوره «عناوین دوره پایش»در-

باید عناوین بهار، تابستان، پاییز و  لپایش فصلی به طور معمو یگردد. به عنوان مثال برای دوره

 زمستان ثبت گردد.

 افزار به همراه  قابلیت نمایشکننده از نرمسازمان استفادهدر این فرم امكان ثبت چارت : چارت سازمانی .4

 . تعبیه گردیده است ،درختواره چارت

عریف شده در چارت سازمانی ثبت از طریق این فرم واحدهای مرتبط با هر بخش ت: معرفی واحدها .5

-می کار در آن مشغول به کاربران سطح نهایی سیستمواحدهایی است که گردد. این واحدها معموال می

 پذیرد.ها در سیستم صورت میو ورود اطالعات پایش از طریق آنباشند 

 شوند.معرفی فرآیندها: در این بخش فرآیندهایی سازمان تعریف می .6

 گیرد.کلی سازمان مورد استفاده قرار میاهداف  جهت ثبت فرماین : معرفی اهداف .7

 شود.آن هستند، تعریف می ها مربوط بههایی که شاخصدر این قسمت، بخش بندی:بخش .8
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 شوند.ذینفعان مرتبط با هر شاخص در این بخش مشخص می ذینفعان مرتبط: .9

 شود.دالیلی احتمالی انحراف از هدف شاخص در این بخش تعریف می دالیل انحراف: .10

شده در های مرتبط با هریك از واحدها و اهداف تعریفاین فرم برای ثبت شاخص :هامعرفی شاخص .11

باشد. در ثبت شاخص جدید مواردی همچون وجه شاخص )مالی، مشتری، فرایندهای میسیستم 

 داخلی، رشد و یادگیری(، روند مطلوب شاخص )افزایشی، کاهشی، ثبات(، فرمول محاسبه

(Independent ،Avg ،Sum ،Min  وMax) .و ... باید مشخص گردد 

 
 تعریف شاخص – 11شکل  

تعریف  برای هر سال ثبت اطالعات مرتبط با شاخص باید مقادیر هدف متناظر با هر شاخص پس از

مقدار نهایی و مطلوبی این مقدار،  . عالوه بر این ناظران شاخص برای هر سال قابل تعیین هستند.گردد

کاربر قادر است وزن شاخص را هم در . که شاخص باید در طی یك سال پایش به آن دست یابداست 

راستای هدف استراتژیك سازمان و هم در راستای هدف واحد سازمانی مربوطه به صورت جداگانه 

 تعیین کند.
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 ی شاخصتعیین هدف ساالنه – 12شکل  

ی تعیین شده، های پایش تعریف شده برای شاخص و هدف ساالنهتواند با توجه به دورهکاربر می

-مقدار دستهای ارزیابی چنین قادر است بازهر برای هر دوره را تعیین نماید. هممقدار هدف مورد نظ

 شوند:های ارزیابی به صورت زیر تعریف میبازهرا مشخص کند. یابی 

 5ی عالی: با درصد محاسبه 

 :15ی با درصد محاسبه خیلی خوب 

 :25ی با درصد محاسبه متوسط 

 :50ی با درصد محاسبه خوب 

 :50تر از ی بیشدرصد محاسبهبا  ضعیف 

ی زمانی مجاز درج توسط مدیر سیستم تعیین شده باشد کاربر، موظف بازه ،چه برای هر دورهچنان

 یابی خود را وارد نماید.شده مقدار دستهای تعییناست در بازه
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 ای شاخصهدف دوره – 13شکل  

زمانی مجاز جهت  یگیرد که بازهرم در مواردی مورد استفاده قرار میاین ف: زمانی درج یمدیریت بازه .12

توان ابتدا در این حالت میو یا نیاز به اصالح داشته باشد.  نشدهدرج مقادیر دستیبابی شاخص تعیین 

شده های انتخابهای زمانی درج متناظر با شاخصنموده و سپس بازه انتخابهای مورد نظر را شاخص

 .کردرا ثبت یا ویرایش 

 
 ی زمانی درجبازه – 14شکل  

ها از شاخص اهدافگردد که نیاز به انتقال کل مقادیر در مواردی استفاده می امكان: این انتقال مقادیر .13

 .باشیمیك سال به سال دیگر باشد و یا به حذف کل اطالعات وارد شده در یك سال پایش نیاز داشته 
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 انتقال مقادیر – 15شکل  

 ورود اطالعات

 :امكانات مختلف موجود در این بخش به شرح زیر است

وارد نماید و را  شاخص مربوطهمیزان دستیابی بایست در این قسمت کاربر سیستم می :مقادیر شاخص .1

. این ثبت کندای این انحراف را ریشه چه بنا به دالیلی از هدف مطلوب انحراف داشت دالیلچنان

بخش برای کاربران نهایی سیستم )کارمندان واحدها( تعبیه گردیده است و کاربر وارد شده در این فرم 

های متناظر با واحد خود را مشاهده خواهد نمود. الزم به ذکر است که مقادیر وارد شده تنها شاخص

مقادیر دستیابی وارد شده مورد تایید مدیر  تا زمانی کهگیرد.  کاربر باید توسط مدیریت مورد تایید قرار

هایی شاخص .شودرکورد متناظر با آن شاخص با رنگ قرمز نمایش داده می قرار نگرفته باشدمربوطه 

 شود.که مدیر سیستم از کاربر خواسته تا مقدار آن را ثبت نماید به رنگ سبز نمایش داده می

نمایش  ی مرب.طههای ضمیمهو فایل های مرتبط با هر شاخصجلسهدر این بخش، مصوبات صورت

 ثبت نماید. ،در مورد مصوبه انجام داده استاقداماتی را که تواند شود و کاربر میداده می

 ها نیز قابل مشاهده است.ی آنچنین، ناظران هر شاخص و نظر ثبت شدههم
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 صمقادیر شاخ – 16شکل  

-ی خاص نمایش داده میهای یك حوزهی شاخصدر این بخش همه :های هر حوزهمقادیر شاخص .2

است با این تفاوت که خاص مدیران واحدها طراحی شده  1شوند. این بخش دارای تمام امكانات بند 

 ها را دارند.یابی و تایید یا رد آنو این مدیران امكان ویرایش مقادیر دست

شوند. این های سازمان نمایش داده میی شاخصدر این بخش همه :هر واحدهای مقادیر شاخص .3

است با این تفاوت که خاص مدیران سازمان طراحی شده و این  1بخش دارای تمام امكانات بند 

 ها را دارند.یابی و تایید یا رد آنمدیران امكان ویرایش مقادیر دست

کاربر مسئول نظارت بر آن است لیست شده است. هایی را که کاربر، در این بخش شاخص :نظارت .4

 یابی وارد شده توسط واحد مسئول را تایید یا رد نماید.تواند مقادیر دستمسئول می
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 نظارت - 17شکل  

بایست مورد تجزیه و که مقادیر وارد شده توسط کاربران سیستم میبا توجه به این :جلسهثبت صورت .5

قرار گیرد عموما جلساتی با عنوان جلسات پایش میان مدیران واحدها و کاربران سیستم برگزار  تحلیل

گردد در این بخش کلیه شود و علت تغییر در میزان دستیابی به اهداف مورد نظر صورت جلسه میمی

وسط  و قابل رویت تگردد ثبت و بایگانی می ،صورت جلسات به تفكیك حوزه و واحد با مهلت اقدام

اقدامات مربوطه را در  ،جلساتصورت یبا مشاهدهتوانند می. کاربران استکاربران سیستم  تمامی

جهت بهبود دستیابی به مقدار مطلوب شاخص انجام داده و مجددا مقادیر به دست آمده و اقدام انجام 

 .شده را در سیستم ثبت نمایند

 
 جلسهصورت – 18شکل  
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چه مدیر چنان .این بخش به عنوان قابلیت تكمیلی در سیستم تعبیه گردیده است: هامدیریت فایل .6

سیستم )به عنوان مثال مدیر حوزه( نیاز داشته باشد فایلی را برای سایر کاربران سیستم )به عنوان مثال 

توانند با ورود به ن میاستفاده نماید و کاربرا این قابلیتتواند از واحدهای حوزه خود( قرار دهد، می

 .فایل های قرار داده شده را مشاهده و دریافت نمایند ،افزارنرم

 
 هامدیریت فایل – 19شکل  

 گزارشات

ها به مقادیر یابی هر یك از شاخصگزارش تجمعی برای نمایش نسبت میزان دستارزیابی تجمعی:  .1

های این گزارش، شاخصباشد. در گیری میپایش تا لحظه گزارش شده از ابتدای سالاهداف تعریف

ای یابی تجمعی، هدف تجمعی، هدف دورهمرتبط با حوزه و واحد انتخاب شده به همراه مقادیر دست

مقدار درصد تحقق هر شاخص با توجه به شود. ای هر شاخص نمایش داده مییابی دورهو دست

ها گزارش جزیی همان با انتخاب هر یك از شاخصگردد. ه میشده، محاسبی تعیینفرمول محاسبه

در هر ( عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و نامشخص)شاخص به همراه وضعیت شاخص 

وضعیت عالی با رنگ سبز، وضعیت خیلی خوب با رنگ آبی،  شود.پایش نمایش داده می یدوره

وضعیت خوب با رنگ زرد، وضعیت متوسط با رنگ نارنجی، وضعیت ضعیف با رنگ قرمز و وضعیت 

های یابی شاخص بر اساس دورهچنین نمودار دست. همگرددنامشخص با رنگ توسی مشخص می

 ه است.قابل مشاهدقالب مختلف  15پایش گذشته و جاری در  
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 ارزیابی تجمعی – 20شکل  

 

 نمودار درصد تحقق تجمعی شاخص – 21شکل  

ها به مقادیر یابی هر یك از شاخصمیزان دست نسبت ای جهت نمایشگزارش دورهای: ارزیابی دوره .2

ای، چنین درصد تحقق دورهگردد. هممی های پایش استفادهاهداف تعریف شده در هر یك از دوره

 .شودوضعیت هر شاخص و نمودار دستیابی شاخص نیز همانند ارزیابی تجمعی نمایش داده می

 های سازمانتحقق شاخص مقدار درصد نمایش این گزارشهدف : های سازماندرصد تحقق شاخص .3

تحقق شاخص در  یابی و درصدهدف سال، میزان دست این بخشدر  .های پایش استبه تفكیك سال

ی تهیهشود. در این گزارش نیز امكان فیلترکردن اطالعات، های پایش نمایش داده میهریك از سال

 .وجود دارد ی نمودارو تهیه پرینت رکوردهای انتخاب شده خروجی اکسل،
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 درصد تحقق شاخص – 22شکل  

مقدار نمایش در این گزارش به منظور نظارت مدیران سازمان، : درصد تحقق شاخص به تفكیك نوع .4

. در نوع شاخص )استراتژیك، داشبورد و فرآیندی( استبه تفكیك  های سازمانتحقق شاخص درصد

 ی هر شاخص، درصد تحقق ساالنهاین گزارش برای سال و نوع شاخص تعیین شده توسط کاربر

 شود.ی پایش، محاسبه و نمایش داده میدر هر دورهو درصد تحقق  یابی همراه با جزئیات دست

 
 درصد تحقق شاخص به تفکیک نوع – 23شکل  
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که در تعریف هر شاخص هدف متناظر با آن شاخص و وزن با توجه به آندرصد تحقق اهداف:  .5

درصد محقق شدن  یدهندهگزارش نشانگردد، این شاخص در راستای رسیدن به هدف نیز تعریف می

 باشد.های متناظر با آن هدف میاساس میزان دستیابی شاخص هدف بر

. با مشاهده کندهای پایش تفكیك سال را بهها اهداف و میزان تحقق آن این بخش کاربر قادر استدر 

و میزان دستیابی و تحقق هر یك  یابی به هدفهای دخیل در دستانتخاب هر هدف می توان شاخص

تاثیر تحقق هر یك از  یدهندهنشانشود که چنین نموداری نمایش داده میهمرا مشاهده نمود. ها آناز 

 .حقق کلی هدف انتخاب شده استها در درصد تشاخص

نقش هر رد متناظر با هر هدف، میزان های فرآیندی، استراتژیك و داشبوچنین با تفكیك شاخصهم

با در نظر گرفتن دو مقدار درصد تحقق هدف  بر این، عالوهآورد. ت میروه را در تحقق هدف به دسگ

کند. در نهایت با توجه تری جهت ارزیابی مدیریت فراهم میمعیار دقیق ،و درصد واقعی تحقق هدف

سال  هر در را های سازمانبه نوع شاخص )فرآیندی، استراتژیك و داشبورد( مقدار کل تحقق هدف

 دهد.ارائه می

 
 درصد تحقق اهداف – 24شکل  
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 نمودار درصد تحقق اهداف – 25شکل  

-نشاناین گزارش همانند گزارش درصد تحقق اهداف است با این تفاوت که درصد تحقق واحدها:  .6

آن واحد مربوط به های یابی شاخصبر اساس میزان دست اهداف هر واحددرصد محقق شدن  یدهنده

های استراتژیك، درصد تحقق یعنی درصد تحقق، درصد تحقق واقعی، درصد تحقق شاخص .است

 قدر است.چهدر هر سال های داشبورد برای هر واحد فرآیندی و درصد تحقق شاخص هایشاخص

 
 حدهادرصد تحقق وا – 26شکل  
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یابی به هایی که در دستشاخص ،در این گزارش با انتخاب هر هدفواحدهای سهیم در تحقق هدف:  .7

هر یك از  ،که در تعریف اولیه شاخص. با توجه به آنشوندنشان داده میاشند بآن هدف موثر 

میزان  ، در این گزارش نموداری ازانداز واحدهای سازمان نسبت داده شدههای سیستم به یكی شاخص

های آن واحد( در تحقق اهداف استراتژیك سازمان مشارکت هر یك از واحدها )بر اساس شاخص

 شود.نمایش داده می

 
 واحدهای سهیم در تحقق هدف – 27شکل  

 

 نمودار شاخص در واحدهای سهیم در تحقق هدف – 28شکل  

-در نرم اساس تمامی پارامترهای تعریف شدهکلی برگیری گزارشات پایه جهت گزارشگزارشات پایه:  .8

-ها و تعیین مقدار پارامتر انتخابتوان با فعال کردن هر یك از پارامترباشد. در این حالت میافزار می
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ش گزارش ایجاد شده به صورت جدولی، آماری و نمایامكان را ایجاد نمود.  مورد نظرشده گزارش 

 نموداری نیز وجود دارد.

 
 گزارش پایه – 29شکل  

شده در سیستم به تفكیك نوع جوی مصوبات ثبتودر این گزارش امكان جستپیگیری مصوبات:  .9

 وجود دارد.جلسه ومهلت اقدام پایش، تاریخ صورت ی)اقدام شده یا اقدام نشده(، سال، دوره

 
 پیگیری مصوبات – 30شکل  


