
 ثسوِ تعبلی

 

  هػبحجِ ای ثب دکتز سیذهحوذ اعزاثی

 

در هوَرد  سیز را  هغبلت ٍ غذا ٍ سیوب ، هجالتبّرٍسًبهِ  ٍجَد عذم عالقِ ثِ هػبحجِ ثب ثب

 ثْزُ ٍری تقذین هی ًوبین.
 

 توسعه قبلی چیست؟ برنامه های 5ارزیابی بهره وری در در مورد نظر شما

کزد دٍلت چگًَِ ثَدُ ٍ آیب هَفق ثوَدُ یوب ًوِ     ّیچگًَِ اظْبرًظزی در هَرد ایٌکِ عول

یب ًِ  جبیگبُ جوْوَری اسوالهی    هبهَریت خَد را اًجبم دادُ است سبسهبى هلی ثْزُ ٍری

ي دست اظْبر ًظزّب کبر ثٌوذُ ًیسوت ٍ   ٍ اس ایدر جْبى ٍ هٌغقِ خَة است یب ًِ   ایزاى

 ضبیذ جٌجِ سیبسی پیذا ًوبیذ.

 

 بیوگرافی
لیسبًس اقتػبد ثب گزایص ثیووِ    در تْزاى ، 1330زاثی هتَلذ سبل اع سیذ هحوذ ایٌجبًت

اس  (M.B.A)ثبسرگوبًی   هوذیزیت  لیسوبًس  عجبعجبئی ، فوَ   عالهِثبسرگبًی اس داًطگبُ 

ٍ دٍرُ پیَستِ فَ  لیسبًس ٍ دکتزی پضٍّص در عولیوبت  اس داًطوگبُ    L.S.Uداًطگبُ 

L.S.U ٍ  اس  اًسوبًی  رفتبر سبسهبًی ٍ هٌوبث  دکتزی هذیزیت ثبسرگبًی ثب گزایص هذیزیت

( داًطگبُ هوذیزیت ) ت علوی داًطگبُ عالهِ عجبعجبیی. عضَ ّیئهی ثبضن داًطگبُ تْزاى

هذیزیت سوب  کِ ثب درجِ استبد توبهی ثبسًطستِ ضذُ ام ٍ ّن اکٌَى  ریبست پضٍّطکذُ

 را عْذُ دار ثَدُ ٍ ثِ کبر تحقیق  آهَسش ٍ هطبٍرُ هطغَل هی ثبضن.
 

 در مورد بهر وری:نکاتی 

 در هذیزیت ثِ غَرت سیز خَاّذ ثَد:هی ثبضذ کِ ز رضتِ علوی دارای الگَی پبیِ ّ

 
 الگَی تجذیل هٌبث  ثِ اّذاف )ثْزُ ٍری( -1ًوَدار

سِ هَرد آى اتفب  ًظوز  در   کِ ثَدُ هذیزیت اس یک هجوَعِ ثِ ّن پیَستِ در اّذاف عبم

 .ٍجَد دارد

 کیفیت سًذگی -3خالقیت ٍ ًَآٍری           -2ثْزُ ٍری               -1       

 

 منابع اهداف مدیریت



ثٌبثزایي ثْزُ ٍری اس اّذاف ّز سبسهبًی ٍ در ّز اًوذاسُ ای )در سوغن ًظوبم، در سوغن     

سبسهبى ٍ ... ( ٍ در ّز فعبلیتی )سیبسی، سیبسی ٍ ًظبهی، فزٌّگی ٍ اجتوبعی، اقتػبدی 

ثْزُ ٍری پبیوذار  ی ضَد. پبیذاری ثْزُ ٍری ثسیبر اّویت دارد. ٍ تکٌَلَصیکی( قلوذاد ه

افوشایص   ثستگی ثِ  ًَآٍریافشایص خالقیت ٍ  دارد.افشایص خالقیت ٍ ًَآٍری ثستگی ثِ 

)ثعٌوَاى ضوزط    تَسعِ سیبسی، فزٌّگی ٍ اقتػبدی )ثعٌَاى ضزط السم( ٍکیفیت سًذگی 

 در ثْزُ ٍری سِ ًکتِ هْن است.  .دارد کبفی(

 رٍش هقبیسِ -3رٍش هحبسجِ                       -2فَْم ثْزُ ٍری            ه -1

 هفَْم ثْزُ ٍری: اضتزاک کبرایی ٍ اثزثخطی است. -1

 کبرایی ثِ هفَْم استفبدُ ثْیٌِ اس کلیِ هٌبث  در اختیبر هی ثبضذ.

 اثزثخطی ثِ هفَْم دستیبثی ثِ کلیِ اّذاف خبظ هَرد ًظز هی ثبضذ.

 فَْم ثْزُ ٍری را ًطبى هی دّذ.ه 2ًوَدار 

 (4)خبًِ ضوبرُ

 اثزثخطی سیبد

 کبرایی سیبد

 (3خبًِ ضوبرُ )

 سیبداثزثخطی 

 کنکبرائی 

 سیبد

 (2)خبًِ ضوبرُ

 کبرائی سیبد  

 کناثزثخطی 

 (1ضوبرُ )

 کبرایی کن

 اثزثخطی کن خبًِ 

 اثز ثخص

 کن   کبرائی سیبد

 2ًوَدار 

 ثْزُ ٍری هی ثبضذ. 4ٍ خبًِ ضوبرُ   ًبثْزُ ٍری 1خبًِ ضوبرُ 

 روش محاسبه: -2

 
 ٍرٍدی                   یعٌی ًسجت خزٍجی ثِ ٍرٍدی     خزٍجی : کبرائی -1
 
 
 

 یعٌی ًسجت عولکزد ٍاقعی ثِ آًچِ پیص ثیٌی  هی ضَد.       عولکزد  :اثزثخطی -2

 ثزًبهِ                                          

 دار سیز هی تَاًذ یکی اس رٍش ّبی هحبسجِ ثزای ثْزُ ٍری ثبضذ.لذا ًوَ

 

 

 

 
 



 

 

 
 کبرایی خزٍجی ٍرٍدی 

 کبرایی پیص ثیٌی )ثزًبهِ( P1 P2 =P2/ P1 ثزًبهِ )پیص ثیٌی(

 کبرایی عولکزد )ٍاقعی( P3 P4  P3/= P4 عولکزد

 P1/P3 اثزثخطی

= 

 ثزثخطی ٍرٍدی          ا

P2/ P4 

= 

 اثزثخطی خزٍجی

ز ثخطی                     اث =   P4/P3   =    P1P2  

                                     P2/P1         P2P4   
 )کارایی های بهره وری(

 P4/P2   = P4P1 = کارایی) اثربخشی ها( =  ثْزُ ٍری

                                              P3/P1      P2 P3 
 

 

 : رٍش هحبسجِ ثْزُ ٍری ثِ دٍ عزیق غَرت هی گیزد بثزایيثٌ
  
  = کبرایی)اثزثخطی ّب( = ثْزُ ٍری

                                               

ثْزُ ٍری    = اثز ثخطی کبرایی ّب    = 

 که همیشه این دو عدد باید مساوی شوند.

ارد، سِ رٍش ثزای هقبیسِ ثْزُ ٍری خَة است یب ثذ، ثستگی ثِ رٍش هقبیسِ د -3

 ٍجَد دارد:

هقبیسِ ثب گذضتِ )کِ هعوَالً ٍ ثِ غَرت عجیعی ثبیذ ثْتز ثبضذ کِ چٌیي ٍضعی  -3-1

 ارسش ثزًبهِ ریشی ًذارد. اگز اس گذضتِ ّن ثذتز ضذُ است کِ جبی تبهل دارد.(

ثیٌی( ٍجَد  هقبیسِ ثب استبًذارد یب ثزًبهِ ) ثطزط ایٌکِ استبًذارد یب ثزًبهِ )پیص -3-2

 داضتِ ثبضذ( کِ در هَاردی ارسش ثزًبهِ ریشی دارد.

هقبیسِ ثب دیگزاى )دیگزاى داخلی ٍ دیگزاى ثیي الوللی( کِ ایي هقبیسِ ثستگی ثِ  -3-3

 ایي دارد کِ خَد را در چِ جبیگبّی قزار دّین.) ثب ثذتزیي ّب، ثب هتَسظ ّب، ثب ثْتزیي ّب(

 پیشنهادات :

 ی ثب هبهَریت هطخع تقَیت ٍ پبسخگَ السم دارد.سبسهبى هلی ثْزُ ٍر -1

در توبم سبسهبى ّب)دٍلتی، غیز دٍلتی( در هجبه  عوَهی ّیبت هذیزُ ّب هَظف   -2

 ثِ ارائِ ثْزُ ٍری ثبضٌذ.

 هفَْم، رٍش هحبسجِ ٍ رٍش هقبیسِ ضفبف ٍ اعالم گزدد. -3

م قلوذاد ( یکی اس اسٌبد السٍ ...، عولکزدّبی تزاسًبهِ ّبدر توبم اسٌبد رسوی ) -4

 ضَد.

 

1P4P 

P2 P3 

 

1P4P 

P2 P3 



در هَرد استفبدُ اس کلیِ هٌبث  )کبرائی( ٍ ًتبیج آى )اثزثخطی( پبسخگَیی ثَجَد  -5

آیذ ٍ دستگبُ ّبی ًظبرتی )در سِ قَُ( هسئَل پیگیزی ٍ اعالم ٍ دلیل آى 

 تَضین دادُ ضَد.

اجبسُ دٌّذ کِ داًطگبُ ّب، هزاکش تحقیقبتی، ًْبدّب، ّوبیص ّب، رٍسًبهِ ّب ٍ  -6

 غبلت را هغبلجِ ًوبیٌذ.احشاة ایي ه
 


