
قدام قبل از اینکه با یک راه حل پرهزینه ا
کنید

ا راهکار مدیریت عملکرد کارکنان تسم

به شما نشان می دهد چه چیزی         
.عملکردتان را ضعیف می کند

مشاورهآموزش

رویکردهای نوین در استقرار نظام عملکرد ▪

شیوه های تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد ▪

هییای بهره بییرداری از نظییام  ییدیری  عملکییرد شیییوه▪
کارکنان

تربی  کارشناس  دیری  عملکرد ▪

چالش های پییاده سیازی نظیام  یدیری  عملکیرد ▪
کارکنان

تدوین نظا نا ه  دیری  عملکرد کارکنان▪

 فاهیم بنیادین  دیری  عملکرد ▪

...و ▪

در این روش یک نفر بیه عنیوان نماینیده تییم  هیاوره
جه  هدای  نظام  دیری  عملکرد کارکنیان و انتقیا 

ه و در تجربه به  دیران و کارشناسان  هتری  عرفی شد
طی  دت ز ان همکاری، راهکارهای پیهنهادی  بتنیی 
بر اصو  علمی را  تناسی  بیا وییعی  سیاز ان ارا یه

. ی دهد

سرفصل دوره های آموزشی

مشاوره به روش منتورینگ

مشاوره به روش پروژه ای

در اییین روش پییرواه هییای  هییاوره و اسییتقرار نظییام 
ا پارس  دیری  عملکرد کارکنان توسط تیم  هاوره یسن

:اجرا  ی شود

ود شناخ ، آسی  شناسی و تحلیل وییعی   وجی▪
نظام  دیری  عملکرد کارکنان

طراحی  د  بو ی ارزیابی عملکرد کارکنان▪

تدوین انواع شاخص های ارزیابی▪

استانداردسییازی فرم هییای ارزیییابی شییاخص هییای ▪
عمو ی و اختصاصی

تدوین فرایندهای  دیری  عملکرد کارکنان▪

طراحییی سییاختار اجرایییی نظییام  ییدیری  عملکییرد ▪
کارکنان

تییدوین لالیی  انییواع ت ارشییات تحلیییل و تجمیعییی ▪
ارزیابی عملکرد کارکنان

بیازنرری آنین نا یه های تصیمیمات اداری / تدوین▪
ناشی از نتایج ارزیابی

تدوین نظا نا ه  دیری  عملکرد کارکنان▪

آموزش مجازی 

آموزش حضوری

کاربردها

تهیه فرم ارزیابی عمو ی به ازای هریک از رده های ساز انی و•
ارزیابی و  قایسه کلیه کارکنان ذیل آن رده

تهیه فرم ارزییابی اختصاصیی بیه ازای هرییک از پسی  های •
اغل آنساز انی یا  هاغل و ارزیابی و  قایسه کلیه کارکنان ش

 ورد تفاهم لرار ترفتن شرح وظایف و  أ وری  های  حولیه •
ر به کارکنان در دوره ارزیابی  عیین، طیی فراینیدی در نرم افی ا

 دیری  عملکرد کارکنان

پایش لحظه ای درصد پیهیرف  اجیرای وظیایف  حولیه بیه •
کارکنان

از تردآوری و طبقه بندی داده ها،  ستندات و شواهد عملکردی•
 نابع  ختلف جه  سنجش عملکرد والعی کارکنان

ا اعتبارسنجی  راحل ارزیابی توسط ارزیاب هیای  ختلیف را تی•
ردیسه  رحله  توالی، به  نظور اف ایش دل  ت ارشات عملک

 قایسه عملکرد  دیران و کارکنان واحدهای ساز ان•

 هخص نمودن نقاط لوت و یعف کارکنان •

کمک به تهیه برنا ه بهبود عملکرد کارکنان•

 هخص نمودن  دیران و کار نیدان نمونیه و برتیر هیر دوره •
ارزیابی

بتنیی استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در سیسیتم پرداخی   •
برعملکرد

ارکنان استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در انتساب  دیران و ک•

استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در ا ور جبران خد   •

استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در نیازسنجی آ وزشی•

...و •
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خدمات استقرار و آماده  سازی

ر در بهتیرین راهکیانرم اف ار  دیری  عملکرد کارکنان تسیما 
رکنان پاسخ به نیازهای شما در نظارت بر عملکرد  دیران و کا

ایین نرم افی ار. و هدای  آنها به سوی بهبود عملکیرد اسی 
تح  وب بر اساس  د  های علمی نظام  دیری  عملکیرد، 

انی را پهییتیبکلیییه ابعییاد نظییام  ییدیری  عملکییرد کارکنییان 
مر  ی نماید و اب اری کارآ د برای انیدازه تیری و کنتیر   سیت

عملکرد کارکنان در جه  تحقی   اهیداو و عوا یل کلییدی 
.  وفقی  ساز ان و بهبود کیفی  در تصمیم تیری هاس

دیران ،  ینرم اف ار  دیری  عملکرد کارکنان تسیمابا استقرار 
  لادر خواهند بود کارکنان را از لحاظ عملکردی به طیور دلیی

 قایسییه نمیییوده نمایییید و برنا ییه های بهبیییود عملکیییرد، 
را بیر .. .توانمندسازی کارکنان و پرداخ   بتنی بر عملکرد و 

.اساس آن اجرا نمایند

طراحییی نمییودار سییاز انی بییه صییورت درختییی بییا تعریییف •
واحدهای ساز انی، پس  های ساز انی هر واحد

ی ا کان تعریف دوره های ارزیابی و تعریف سطوح دسترسی•
کاربران با توجه به نقش های ارزیابی 

د اسیتاندار( عمو ی و اختصاصیی)تعریف فرم های ارزیابی •
چهار سطحی 

تعریف فرایندهای  دیری  عملکرد •
ا کان نمایش درصید پیهیرف  و ا تییاز سیطوح ارزییابی•

بی  ختلف به ازای  حور های ارزیابی و نمایش کارتابل ارزیا
برای کاربران

ا کان صحه تیااری داده هیای عملکیردی توسیط ارزیابیان •
(تاند، تصوی )صالحی  دار تا دو  رحله 

ت ارش عملکرد ارزیابی شونده در دوره ارزیابی  نتخ  •
تخ ت ارش رتبه بندی ارزیابی شوندتان در دوره ارزیابی  ن•
ی ت ارش تجمیع عملکرد ارزییابی شیوندتان در دوره ارزییاب•

 نتخ 
  نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای ارزیابی توسیط  سی و•

ارزیابی
تعریف چند  ویوع ارزیابی در یک دوره ارزیابی•
ترسی  هاهده داشبورد  دیریتی نتایج ارزیابی و تعیین دس•

کاربران به آن

شرکت دانش بنیان یسنا پارس
ارائه دهنده راهکارهای مدیریتی 

مبتنی بر فناوری های نوین

قابلیت های کلیدی نرم افزار 

پس از نص  و راه اندازی نرم اف ار  یدیری  عملکیرد
م کارکنان تسیما در ایین  رحلیه کارشناسیان فنیی و تیی

ییابی استقرار نظام  دیری  عملکرد شرک ، سناریوی ارز 
نیاز نیدی های کارفر یا،  حتیوای  وجیود را با توجه به

طراحی نموده و ییا  یورد بیازنرری لیرار  ی دهید و بیر 
اساس آن شاخص ها و فرایندهای ارزیابی را در سیا انه 

 ها و تعریف کرده و سطوح دسترسی کیاربران، ز انبنیدی
ده سایر  وارد کلیدی را بر اسیاس سیناریوی تیدوین شی

پیس از آ یاده شیدن نرم افی ار جهی  . تنظیم  ی نمایید
بهره برداری، به  نظور اطمینان از دلی  و حسین انجیام 
فراینییدهای ارزیییابی در حییین اجییرای عملیییات، تیییم 
ر پهتیبانی شیرک  الیدا ات نظیارتی را انجیام داده و د
انه صورت نیاز ویرایش ها و تنظیمات  ورد نیاز را در سا 

. اعما   ی نمایند
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