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  TLRول اجد

 :  وجه مالی -1

 تعریف معیار ) سنجه ( شاخص های ارزیابی اهداف
 مقیاس ارزیابی

(Dimension) 
  فده لبق لاسعملکرد 

 تحقق بودجه

   درصد پیش بینی شده بودجهدرجه توفیق ، با توجه به  ریالی فروشتحقق بودجه  نسبت

   درصد پیش بینی شده درآمدجه توفیق ، با توجه به در درآمد تحقق نسبت

   درصد نسبت برآورده نمودن انتظارات سهامداران پوشش سود ) زیان (  نسبت

   روز در نزد بدهکاران ینگیتله نقد دوره وصول مطالبات

   روز زمان مورد انتظار از انبار تا فروش و وصول دوره گردش عملیات

   درصد نهفته در مطالبات سکیر ات موزن شده به ریسکمطالب

   روز / ریال میزان  بدهی به شرکتهای گروه به فروش کل نسبت بدهی به شرکتهای گروه

   درصد در تحقق فروش یا هیسرما یهایدارائ یبازده نسبت بازده دارائیها و تجهیزات در فروش

 مدیریت هزینه ها

   درصد فروش درکل هزینه ها سهم  فروش نسبت کل هزینه به

   نفر / ریال فروش در انسانی یروین هزینهسهم  هزینه نیروی انسانی به فروشنسبت 

   درصد فروش در های سربار هزینهسهم  هزینه سربار به فروشنسبت 

   درصد فروش در توزیع هزینهسهم  هزینه توزیع به فروشنسبت 

   درصد فروش درتخفیفات  هزینهسهم  به فروشهزینه تخفیفات نسبت 

   درصد فروش در ضایعات هزینهسهم  به فروش ضایعاتهزینه نسبت 

   رصدد فروش در تافیفختتبایغات و  هزینهسهم  به فروش  تافیفختهزینه تبایغات ونسبت 

   صددر کیلو بار پرداختی بابت توزیع محصول قیمت تمام شده توزیع محصول

 

 

 

 



  

 

 
2 
 

 

 ) بازار ( :  مشتری وجه -2

 تعریف معیار ) سنجه ( شاخص های ارزیابی اهداف
 مقیاس ارزیابی

 (Dimension) 
 فده لبق لاسدرکلمع

 افزایش سهم بازار

 گروه  2 درصد تحقق میزان فروش

 محصولی استراتژیک 
 درصد پیش بینی شده اهدافرجه توفیق ، با توجه به د

   

   

   قلم پیش بینی شده اهدافدرجه توفیق ، با توجه به  مکملمحصوالت  افزایش فروش تعداد

   درصد پیش بینی شده اهدافدرجه توفیق ، با توجه به  تحقق برنامه فروشنسبت 

   درصد اختصاص فروش محصوالت در منطقه نسبت سهم منطقه به کل فروش

 مستمربهبود 

 اختارس

 و فروش توزیع

 درصد روش های توزیعسهم سرانه فروش  روشهای مختلف توزیع و فروش بکارگیرینسبت 

   

   

   

   درصد تعداد مسیر توزیع نسبت بروز رسانی تعداد مسیرهای توزیع

   صددر های موفق سهم سرانه ویزیت سرانه ویزیت موفقنسبت 

   درصد سهم سرانه ناوگان توزیع توزیع ناوگانظرفیت بکارگیری از درصد 

   برگ تعداد فاکتورهای صادرهسهم سرانه  صادره  هایتعداد فاکتورافزایش 

   قلم تعداد اقالم هر فاکتورسهم سرانه  میانگین اقالم فاکتور

   قلم ه شدهتعداد اقالم فروختسهم سرانه  فروخته شده تعداد اقالم

   درصد نسبت نفوذ در بازار نسبت نفوذ

   Kgعامل /  سهم سرانه عاملین به روز عاملینبه سرانه فروش نسبت 

   Kgنفر /  فروش کار در یرویسهم سرانه ن سرانه فروش نیروی انسانینسبت 

   دستگاه تعداد ناوگان توزیع واگذاری شده تعداد ناوگان توزیع

 حفظ بازار
 درصد میانگین امتیاز کسب شده از متغیرهای تاثیرگذار  رضایت مشتریان

   مغازه داران

   مصرف کنندگان

   سهم بازار درصد جایگاه کسب شده در میان رقبای فعال بازار میزان حضور در بازار
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 : وجه فرایندهای داخلی -3

 ارتعریف معی ) سنجه ( شاخص های ارزیابی اهداف
 مقیاس ارزیابی

(Dimension) 
 هدف  لبق لاسعملکرد 

   درصد فروش در ضایعات مقداریسهم  به فروش ضایعاتنسبت  مدیریت ضایعات

توسعه زنجیره 

 تامین

 نسبت میزان فروش از دست رفته به :
میزان مغایرتی که بین برنامه و نیاز بازار با بودجه 

 پیش بینی شده وجود دارد
 درصد

  - برنامه

  - نیاز بازار

   درصد سهم تبادالت در منطقه نسبت تبادالت در منطقه به سایر مناطق

 

 : وجه یادگیری و رشد -4

 تعریف معیار ) سنجه ( شاخص های ارزیابی اهداف
 مقیاس ارزیابی

(Dimension) 
 فده لبق لاس درکلمع

توسعه منابع 

 انسانی

   نفر / ساعت زان ساعات آموزشی اختصاص یافته می افزایش نسبت سرانه آموزشی 

   ) تعداد پیشنهادات ( تعداد پیشنهادات واصله  افزایش جلب مشارکت همکاران 

   درصد میانگین امتیاز کسب شده از متغیرهای تاثیرگذار افزایش عدد رضایت همکاران

 

 

 

 

 

 

 


