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 معرفی شرکت بهین گستر گیتی 

تحقيق در عمليات  مشاوره مديريت و    زمينهمشاور در    شرکتتحقيق در عمليات بهين گستر گيتي، يك    شرکت

(OR)    افزارهاي تصميم ساز  کننده  ارائه  و بر فناوري اطالعات براي سازمانهاي    ( DSS)نرم  کوچك،  مبتني 

شروع کرده و با هدف ارائه خدمات مشاوره    1384فعاليت خود را در سال  مي باشد. اين شرکت  متوسط و بزرگ  

به مديران و عملياتي نمودن راهكارهاي نوين مديريتي با استفاده از طراحي، پياده سازي و استقرار سيستمهاي  

،  سنجش بهره وري،  ارزيابی و پايش عملکرد ،  برنامه ريزي استراتژيك نرم افزاري مرتبط در حوزه هاي  

در صنايع و سازمانها، فرهنگسازي استفاده از راهكارهاي مديريتي    تکنیکهاي بهینه سازي  ش تجاري  وهو

 را در سازمانها و صنايع، در سرلوحه کاري خود قرار داده است. IT  مبتني بر

هاي تحقيق در عمليات، مديريت، صنايع، اقتصاد   تيمهاي متخصص در زمينهبا در اختيار داشتن  اين مجموعه   

 : تا کنون توانسته است   ،ITو  

 ،  ((BSC- Masterسيستم ارزيابي متوازن 

   ، (AHP-Master) سيستم تحليل سلسله مراتبي  

   (DEA - Master) سيستم سنجش کارايي و بهره وري 

 (   PAS- Master) سيستم ارزيابي کارکنان  

 (pos-Masterسيستم مديريت پايانه هاي فروشگاهي 

توليد و در سازمانهاي مختلفي نظير بانكها و موسسات خصوصي و دولتي  به اجرا برساند. اين نرم افزارها   

 .کامال ايراني بوده و قابل رقابت با نرم افزارهاي مشابه خارجي مي باشد 
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 شرکت  خدمات

 شوند: بندي ميشاخه زير دسته  چهار دراين شرکت خدمات 

 راهکارهاي مشاوره مديريت  ❖

 تحقیق در عملیات  ❖

 BIهوش تجاري  ❖

 افزار نرم ❖

 

 

  راهکارهاي مشاوره مديريت

با هدف معرفي و مشاوره در خصوص استقرار و به کارگيري راهكارهاي نوين   از خدمات شرکت  اين بخش 

همچنين طراحي، توليد و استقرار سيستمهاي نرم افزاري تصميم  مديريتي در سازمانها و صنايع ارائه مي شود.  

ساز در اين حوزه به مديران اين امكان را مي دهد که بتوانند وضعيت عملكردي سازمان خود را از سطح کالن  

تا سطح خرد پايش کرده و نقاط ضعف و قوت عملكرد خود را شناسايي کنند و تصميم هاي مناسب جهت  

 بهبود را اتخاذ نمايند. مباحث زير در اين بخش قابل ارائه مي باشد:  اجراي برنامه هاي

 برنامه ريزي استراتژيك  •

 مديريت و ارزيابي عملكرد  •

 سنجش کارايي، اثر بخشي و بهره وري  •

 تصميم گيري هاي چند معياره   •

 ارزيابي عملكرد مديران و کارکنان •

 تحقیق در عملیات
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براي تصميم گيري بهتر در مسائل دنياي واقعي  دلهاي رياضي  مهنر به کارگيري    (OR)تحقيق در عمليات  

مي باشد. تحقيق در عمليات با استفاده از تكنيكهايي مانند مدلسازي رياضي به مديران اين امكان را مي دهد  

انواع   اتخاذ کنند.  از تصميم گيري موجود است،  بتوانند تصميم بهينه را هنگامي که حالتهاي متعددي  که 

،  برنامه ريزي غیر خطی،  برنامه ريزي صحیح ،  برنامه ريزي خطیقيق در عمليات از جمله  مدلهاي تح

مسائل  با استفاده از آنها    که مي توان هستند    هاييابزار   الگوريتمهاي ابتکاريو    برنامه ريزي صفر و يك 

  دهي به کار واقعي را مدلسازي کرده و تصميم هاي بهينه با هدف کاهش هزينه، افزايش درآمد، سرعتدنياي 

 افزايش کيفيت را اتخاذ نمود. خدمات مجموعه در اين حوزه شامل موارد زير مي باشد:  و

 برنامه ريزي توليد  •

 برنامه ريزي حمل و نقل  •

 بهينه سازي تامين و توزيع   •

 تخصيص بهينه منابع  •

 زمانبندي بهينه   •

 برنامه ريزي و کنترل پروژه   •

 مديريت بدهيها و داراييها   •

 مكان يابي بهينه   •

 

 

 BIهوش تجاري 

هوش تجاري مجموعه توانايي ها، تكنولوژي ها، ابزارها و راهكارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط   

کسب و کار کمك مي نمايد. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط گذشته، حال و آينده را در اختيار  

با پياده سازي راهكارهاي هوش تجاري فاصله موجود بين مديران مياني و مديران ارشد  . راد قرار مي دهند اف

از ديدگاه ارتباط اطالعاتي از ميان خواهد رفت و اطالعات مورد نياز مديران در هر سطح، در لحظه و با کيفيت  

د با استفاده از امكانات ساده،  نل گران مي توانباال در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. همچنين کارشناسان و تحلي

. مزايي استفاده از اين راهكار در سازمانها فعاليتهاي خود را بهبود بخشند و به نتايج بهتري دست پيدا نمايند 

  به شرح زير مي باشد:

  استفاده .  شود  مي  مشاهده  زيادي   اطالعاتي  پراکندگي   سازمانها  در  معمول  طور   به    هماهنگی داده ها: •

  سازمان   يك  در  گوناگون   ساختارهاي  با  متفاوت  اطالعاتي  بانكهاي  تا  شود  مي   باعث  مختلف   ابزارهاي  از
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مكان را فراهم مي آورد تا  ا  اين  تجاري   هوش   کار  راه   در   اطالعات  کننده   هماهنگ   سرويس.  شود  ايجاد

 بانك اطالعاتي متمرکز از اطالعات ارزشمند براي تصميم سازي ساخته شود. 

همانطور که شرح داده شد در سازمانها پراکندگي اطالعات يكي از بزرگترين معضالت     نباره داده ها:ا •

مي باشد. انباره داده اين امكان را فراهم مي آورد تا داده هاي مهم پس از پشت سر گذاشتن مرحله  

 هماهنگي در يك بانك اطالعاتي متمرکز قرار گيرد. 

راه هاي مختلفي براي نمايش اطالعات بصورت گزارشات مختلف وجود دارد     داشبورد گزارشات: •

اما اين تنها بخشي از راه کار هوش تجاري مي باشد. يك گزارش موثر بايد بخوبي با مخاطبان ارتباط  

 برقرار کرده و نيازهاي آنها را مرتفع نمايد. 

• OLAP  :و تحليل داده را براي کاربران    قابليتي است که دسترسي به اطالعات براي ساخت گزارشات

 غير فني امكان پذير مي نمايد.

( مي تواند بر شرايط اهداف مهم نظارت نمود و وضعيت  Monitoringبا استفاده از نظارت )   نظارت: •

پيشرفت آنها را تحت نظر گرفت. بعنوان مثال مي توان ميزان فروش هدف يك ماه را با ميزان فروش  

 ر خصوص برنامه ربزي فروش تصميم گيري نمود. واقعي مقايسه نمود و د 

اولين قدم در راه کار هوش     تحلیل: • تنها  آنها در شكل هاي گوناگون  نمايش  و  دريافت اطالعات 

تجاري مي باشد. اين راه کار ابزار قدرتمند تحليل براي گروه هاي مختلف و موضوع هاي متفاوت را  

 در اختيار افراد قرار مي دهد. 

 

 افزار: نرم

افزاري مورد نياز در دو بخش فوق که در دسته          ، طراحي و توليد سيستمهاي نرمشرکت اين بخش از خدمات  

تهيه  قرار مي گيرند و نرم افزارهاي سفارش مشتري را شامل مي شود. در    DSSنرم افزارهاي پشتيباني تصميم  

،  ACCESS ، در طراحي بانكهاي اطالعاتي از  Delphiو    NET.افزارها از زبانهاي برنامه نويسي    رابط کاربر نرم 

SQL  و  ORACLE   افزارهاي  ريزي رياضي مانند نرم و براي حل مدلهاي بهينه سازي از ابزارهاي برنامهGAMS  

 برنامه هاي مبتني بر الگوريتم هاي هيورستيك  استفاده مي شود.  و AIMMS و 

 در ارتباط با بخش راهكارهاي مديريت مي توان موارد زير را نام برد:   اين شرکت از نرم افزارهاي توليد شده در  

 BSC-Masterنرم افزار ارزيابي متوازن  •

 PAS-Master نرم افزار ارزيابي کارکنان  •
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 DEA-Masterنرم افزار سنجش کارايي تحليل پوششي داده ها  •

 AHP-Masterي نرم افزار تحليل سلسله مراتب  •

 

 BSC-Master نرم افزار ارزيابی متوازن:

طراحي و اين سييسيتم با هدف  ايجاد بسيتر مناسيب براي پياده سيازي متدولوژي ارزيابي متوازن در سيازمان 

با در اختيار داشيتن اين سييسيتم سيازمان مي تواند عملكرد خود را به صيورت مسيتمر ارزيابي  توليد شيده اسيت.

کند، ميزان تحقق اسيتراتژي ها را پايش نموده و تصيميمات الزم جهت ارتقاي سيطح عملكرد را اتخاذ نمايد. 

 برخي از قابليتها و امكانات نرم افزار ارزيابي متوازن به شرح زير مي باشد:

 عريف شاخصهاماژول ت •

o تعريف چارت سازماني 

o تعريف درخت شاخص به طور مجزا براي ستاد و شرکت هاي تابعه 

o تعريف شاخصها در ساختار درختي 

o تعريف اجزاي شاخصها 

o تعريف فرمول محاسباتي شاخصها 

o تعيين مسئول هر شاخص 

o تعيين دوره ارزيابي هر شاخص 

o تعيين مرز مطلوب و هشدار براي هر شاخص 

o  فرمول تلفيق شاخصها از دوره هاي کوچكتر به دوره بزرگترتعيين 

o ايجاد نقشه استراتژيها و محاسبه همبستگي بين اهداف استراتژيك 

 

 ماژول ورود مکانیزه داده ها )ديتا ايمپرتر( •

o امكان اتصال به پايگاه داده هاي مختلف و واکشي اطالعات به طور اتوماتيك 

o بران ورود اطالعاتامكان ورود دستي اطالعات توسط کار 

o  امكان تاييد اطالعات وارد شده توسط کاربران ناظر 

 سامانه تحت وب •

o  استفاده از سيستم تحت وب براي جمع آوري اطالعات و ارائه نتايج به صورتOnline 

o تعريف سطوح دسترسي براي کاربران مختلف با نقشهاي مختلف 

 ماژول گزارشات •
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o   ارائه گزارشييات با قابليتDrill-Down   جهت پايش عملكرد از سييطح کالن تا سييطح واحدهاي

 تابعه 

o  ارائه نمودارهاي روند هر شياخص، مقايسيه واحدها در يك شياخص مشيترک و در يك دوره تعيين

 شده شاخصهاي مختلف هر واحد در يك دوره تعيين شده 

o  با فرمت دلخواه استفاده از گزارش ساز براي طراحي و چاپ گزارش 

o امكان تعريف داشبوردهاي مديريتي براي هر مدير با توجه به مسئوليت وي 

 

 ماژول پروژه ها و اقدامات استراتژيك •

o  امكان تعريف پروژه ها و برنامه هاي عملياتي 

o کنترل پروژه ها از حيث انحراف عملكرد در زمان و هزينه 

o يسيامكان اتصال پروژه ها به شاخصها به صورت ماتر 

o  امكان اتصال بهMS-Project   وPrimavera 
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 DEA-Masterنرم افزار تحلیل پوششی داده ها 

يك روش مبتني بر برنامه ريزي رياضي است که براي محاسبه کارايي    DEA  متدولوژي تحليل پوششي داده ها

شاخصهاي ورودي و خروجي  نسبي مجموعه اي از واحدهاي مشابه به کار مي رود. در اين روش براي هر واحد  

امتياز کارايي هر واحد محاسبه شده و واحدهاي    ،تعريف شده و محاسبه مي شود و با اجراي مدلهاي مربوطه

کارا و ناکارا تعيين مي گردد. همچنين واحدهاي الگو براي هر واحد ناکارا معرفي شده و اهداف مطلوب در هر  

 خي از قابليتها و امكانات اين نرم افزار به شرح زير مي باشد: شاخص براي هر واحد ناکارا بدست مي آيد. بر

 امكان تعريف و ويرايش شاخصهاي ورودي و خروجي و فرمولهاي محاسبه آنها  •

 تعيين و ويرايش اوزان اهميتي زير شاخصها  •

 تعريف و ويرايش واحدها •

 تعريف دوره ارزيابي  •

 محاسبه شاخصها •

 خروجي واحدهاتحليل منفرد شاخصهاي وروددي و  •

 محاسبه کارايي و رتبه بندي واحدها به طور مستمر در هر دوره •

 محاسبه اهداف مطلوب و مورد انتظار در هر شاخص •

 تعيين واحدهاي الگو براي هر واحد ناکارا •

 امكان استخراج نتايج در قالب نمودارها و گزارشات مديريتي •

 صدور گواهينامه بهره وري در هر دوره براي هر شعبه  •

 PAS-Masterنرم افزار ارزيابی کارکنان 

با امكان تعريف شاخص ها و زير شاخص هاي مختلف در دسته    PAS-Master  ياکارکنان    يابيارز  نرم افزار 

بندي هاي مختلف، مي تواند کارکنان را ارزيابي نمايد. در اين سيستم؛ براي هر کارمند نسبت به هر يك از  

و برآيند شاخص ها با توجه به فرمول تعريف شده توسط کاربر براي هر    يردزير شاخص ها امتيازي تعلق مي گ

درجه    360روش    ريکارکنان، )نظ  يابيارز  گريد  ينسبت به متدهاکارمند محاسبه مي گردد. ارجحيت اين روش  

کارکنان،    ي ابيهستند( آن است که، مالک ارز  گريكد يافراد نسبت به    يبر قضاوتها  ي مبتن  يکه غالبا روشها
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، براي محاسبه امتياز برآيند شاخص ها، قابليت استفاده  مبتني بر عملكردفرد مي باشد. همچنين  ييشاخصها

 نيز در نرم افزار گنجانيده شده است.    1Topsisمانند روش چند معياره از تكنيك هاي تصميم گيري 

قا به کار    BSC-Masterبليت هست که به عنوان يك ماژول در سيستم  اين سيستم همچنين داراي اين 

و    اهداف   يکه در راستاگرفته شود. در اين صورت، مي توان شاخص هاي ارزيابي را  از ميان شاخص هايي  

  ي زمانانتخاب کرد و در اين صورت،    عملكرد سازمان هستند   ي د يکل يسازمان و جزء شاخصها  ي ها  ي استراتژ

 سازمان بوده باشد. يها  ياهداف و استراتژ  شبرديپ  يکه عملكرد آنها در راستا رد ي گ ي تعلق م ازيبه افراد امت 

 داراي قابليتهاي زير است:  PAS-Masterسيستم نرم افزاري  

 تعريف واحدها و پستهاي سازماني و پرسنل •

 تعريف دوره هاي ارزيابي •

 براي گروههاي پرسنلي زيرشاخص ها شاخصها وتعريف  •

امكان ورود اطالعات مربوط به پرسيينل براي هر يك از زيرشيياخص ها بصييورت دسييتي و از طريق  •

 پايگاه داده ها 

 تعريف فرمول دلخواه کاربر براي محاسبه برآيند امتيازات هر فرد از روي زير شاخص هاي آنها •

 ايجاد گروههاي مقايسه اي مختلف از کارکنان •

 محاسبه فرمول زير شاخص ها  •

 ارائه نتايج در قالب نمودارها و گزارشات  •

 امكان ساخت گزارش براساس گزارش ساز داخلي سيستم •

 ارائه نتايج در قالب نمودارها و گزارشات  •

 

 AHP-Masterنرم افزار تحلیل سلسله مراتبی 

يكهاي تصميم گيري چند معياره  متدولوژي تحليل سلسله مراتبي يكي از تكنيكهاي معروف در مجموعه تكن

مي باشد که براي تعيين اوزان اهميتي مجموعه اي از شاخصهاي کيفي و کمي و يا گزينه ها و رتبه بندي آنها  

از خبره ها تكميل و   مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش ماتريسهاي مقايسات زوجي توسط گروهي 

  AHP-Masterزنهاي نهايي بدست مي آيد. سيستم نرم افزاري  محاسبه مي شود و در نهايت و  AHPالگوريتم  

نيز با هدف ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري اين روش طراحي و توليد شده است و در مواقعي که نياز به  

 
روشي از مجموعه تكنيك هاي تصميم گيري است که با تشكيل نقاط ايده آل مثبت و منفي، مجموعه اي از    Topsisروش    1

   و به هر گزينه امتياز نهايي اي را نسبت مي دهد. مي سنجد   را نسبت به چند معيار و زير معيار )در اينجا پرسنل( گزينه ها
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تعيين اوزان اهميتي و يا رتبه بندي شاخصها مي باشد قابل استفاده است. برخي از قابليتها و امكانات اين نرم  

 ر به شرح زير مي باشد:افزا

 تعريف و ويرايش درخت سلسله مراتبي شاخصها  •

 تعريف و ويرايش گزينه ها   •

 تشكيل ماتريس مقايسات زوجي •

 انجام نظر سنجي گروهي  •

 محاسبه اوزان اهميتي شاخصها و گزينه ها   •

 محاسبه نرخ ناسازگاري هر يك از نظر دهندگان  •

 تلف  ارائه نتايج در قالب نمودارها و گزارشات مخ  •
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 افزاری مشابه وسفارشی معرفی تولیدات نرم

 

 :شرح

قيمت  . با استفاده از اين محصول  توليد شده است  هابانكدر  اين سيستم با هدف محاسبه نرخ سود حساب مرکز  

منابع مازاد شعب سپرده اي با اعمال دقيق و حفظ  تمام شده منابع موجود در حساب مرکز محاسبه شده و  

تناسب ميان منابع و مصارف در سطح کل بانك به سوي شعب تسهيالتي هدايت مي شوند. بديهي است در  

بايد هزينه اين منابع را با  اين عمليات شعبي که کمبود منابع خود را از طريق مرکز تامين مي نمايند، مي  

نرخي منطقي به مرکز پرداخته و شعبي نيز که مازاد منابع خود را در اختيار مرکز قرار داده اند مي بايد سود  

 اين نرم افزار تا کنون در بانك تجارت به اجرا رسيده است.   آن را با نرخي منطقي دريافت دارند.

  

  
 

 بانك تجارت کارفرما :

 ( 1389) خاتمه يافته  وضعیت پروژه:

  ( 1395قرارداد توسعه مرحله دوم پروژه )                   
 

 سیستم محاسبه سود حساب مرکز 
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 :شرح

هوش تجاري مجموعه توانايي ها، تكنولوژي ها، ابزارها و راهكارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط   

نمايد. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط گذشته، حال و آينده را در اختيار  کسب و کار کمك مي  

با پياده سازي راهكارهاي هوش تجاري فاصله موجود بين مديران مياني و مديران ارشد   .افراد قرار مي دهند 

ح، در لحظه و با کيفيت  از ديدگاه ارتباط اطالعاتي از ميان خواهد رفت و اطالعات مورد نياز مديران در هر سط

باال در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. همچنين کارشناسان و تحليل گران مي تواند با استفاده از امكانات ساده،  

  فعاليتهاي خود را بهبود بخشند و به نتايج بهتري دست پيدا نمايند 

 

 
 

   وزارت آموزش و پرورش  کارفرما :

  ( 1389- 1390) خاتمه يافته  وضعیت پروژه:

 (93هلدينگ داروگر ) سال 
 

 گروه مپنا
 

  BIپیاده سازی سامانه هوش تجاری 
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 :شرح

در اين سامانه با همكاري شرکت نقشه برداري وکارتوگرافي گيتاشناسي کليه فايلهاي نقشه استانها تهيه و با  

جغرافيايي در مقياس نقشه هاي مربوطه؛ بانك اطالعاتي از نقاط شكل گرفته و سپس توسط  جانمايي نقاط  

موتور نقشه بصورت هوشمند جانمايي صورت پذيرفته است . الزم به ذکر است که با کليك بر روي هر مرکز  

 دسترسي داشت.   ميتوان از داشبورد مربوطه به اطالعاتي چند همچون نوع آن مرکز و تعداد کتاب و اعضا وغيره 

پيرو درخواست رياست محترم و بخش انفورماتيك معاونت فرهنگي کانون پرورش فكري کودکان ونوجوانان  

طرح ترسيم مسيرهاي پيمايش مراکز پستي وسيار روستايي و محدوده تحت پوشش مراکز سيار شهري کليد  

تك نقشه استانها چاپ شده  ه مذکور تكافزاري وتعبيه آن در سامانسازي زير ساخت نرمخورده و پس از آماده

و در اختيار استانها قرار گرفته و سپس استانها نيز با مشخص نمودن مسيرهاي حرکت اين سه نوع مرکز مجدد  

   اند و گروه توسعه سيستم نيز آنها را در سيستم تعبيه کرده است . ها را به بخش انفورماتيك تحويل دادهنقشه

 ادهاي اتفاق افتاده در سامانه خواهيم پرداخت : در ادامه به تشريح رويد 

 مسیرهاي تحت پوشش مراکز سیار روستايی 

درابتدا با ورود به نقشه هر استان در صورت داشتن مرکز با نوع سيار روستايي  عالمت      

موردنظر به  نمايان خواهد شد که در صورت کليك بر روي آن و فعال شدن آن مسيرهاي تحت پوشش مرکز 

همراه محل توقف آن بر روي نقشه نمايان خواهد شد. در شكل زير يك مرکز سيار پستي در استان چهار  

 محال بختياري نمايش داده ميشود. 

 مسیرهاي تحت پوشش مراکز پستی 

  درابتدا با ورود به نقشه هر استان در صورت داشتن مرکز 

ه در  نمايان خواهد شد ک    عالمت     با نوع پستي

تحت    مكانهايصورت کليك بر روي آن و فعال شدن آن  

پوشش مرکز موردنظر  بر روي نقشه نمايان خواهد شد.  

نمايش    پستي در استان فارس مرکز    شكل زير چند در  

 داده ميشود. 

 موتور نقشه و اطلس مراکز سازمان کانون پروش فکری کودکان ونوجوانان
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 محدوده تحت پوشش مراکز سیار شهري 

خواهد  نمايان     با نوع سيار شهري عالمت   درابتدا با ورود به نقشه هر استان در صورت داشتن مرکز

تحت پوشش مرکز موردنظر  بر روي نقشه    مكانهايشد که در صورت کليك بر روي آن و فعال شدن آن  

 نمايش داده ميشود.  شهري در استان خراسان رضوي نمايان خواهد شد. در شكل زير يك مرکز سيار 
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 ی سوابق اجرایی شرکت بهین گستر گیت   -11 

 

متوازن    شرح:  ارزيابي  پايش    BSCمتدولوژي  و  عملكرد  ارزيابي  پيشرو جهت  رويكردهاي  از  يكي 

استراتژيها در سازمانها مي باشد. در اين روش ابتدا چشم انداز، ماموريت، اهداف استراتژيك و استراتژيهاي  

فرايندهاي   مالي، مشتري،  ديدگاههاي چهارگانه  در  کليدي عملكرد  تدوين شده سپس شاخصهاي  سازمان 

نوآوري  و  رشد  و  سيستم    داخلي  در  شده  طراحي  متدولوژي  گردد. سپس  مي  هدفگذاري  و  -BSCتعريف 

Master    پياده سازي شده و اين سيستم امكان محاسبه دوره اي شاخصها و کنترل آنها را براي سازمان فراهم

لي  کرده و مديران مي توانند نتايج محاسبات شاخصها را در قالب داشبوردها، نمودارها، جداول و گزارشات تحلي

 مختلف ببينند.  

 

 

 

 

طراحی و تدوین نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد بر اساس روش ارزیابی متوازن و پیاده سازی سیستم 

MASTER BSC - 
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 :BSC-Masterسوابق اجرايی در پیاده سازي سیستم ارزيابی عملکرد 

1400 
تولید   پتروشیمی نوري  پااليشگاه گازي پارس جنوبی و  تهیه  شرکت 

 مواد معدنی ايران  

 

 

 

 

  

95 

 شرکت صنايع ملي مس ايران

 

نیروهاي   تامین اجتماعیسازمان 

 مسلح 

 

 

  



  

 پروپزال تولید ،استقرار ،پشتیبانی ،توسعه وآموزش سامانه مدیریت اطالعات تدبیر )سمات(  17

 
 

94 

 سازمان امور مالياتي 

 

 بانك کشاورزي 

 

مخابرات استان  

 تهران

 

 

93 

 مخابرات اصفهان 

 

 گاز اصفهان 

 

 قطار شهري مشهد 

 

پتروشيمي  

 تندگويان 

 

 مپنا پارس 

 

 سيم و کابل رفسنجان 

 

 سپاهان باطري

 

 

92 

 آستان قدس 

 

 پتروشيمي خراسان

 

 بانك رفاه 

 

 

91 

 شرکت پست

 

 ياس ارغواني

 

 بانك صنعت و معدن 
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90 

 نفت پاسارگاد

 

 صنايع شهيد باقري 

 

 شير پگاه

 

 ميدکو 

 

پژوهش و فناوري  

 پتروشيمي  

 

   

89 

 ايران ترانسفو 

 

 مكو

 

 کيسون 
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داده ها  شرح:   کارايي    DEAتحليل پوششي  برنامه ريزي خطي جهت محاسبه  بر  مبتني  از روشهاي  يكي 

مي باشد. در اين روش کارايي به صورت نسبت وروديها به خروجي ها محاسبه شده    DMUواحدهاي مشابه  

و واحدهاي کارا و ناکارا تعيين مي گردند. همچنين پتانسيل بهبود واحدهاي ناکارا در هر شاخص و واحدهاي  

راي  امكان پياده سازي روش تحليل پوششي داده ها را ب   DEA-Masterمرجع معرفي مي گردند. نرم افزار  

سازمان فراهم مي کند و با استفاده از آن مي توان واحدها، شاخصهاي ورودي و خروجي و فرمول محاسبه آنها  

هاي خارجي اجرا نمود. اين سيستم تا کنون در چند    Solverرا بدون نياز به    DEAرا تعريف کرده و مدلهاي  

اسبه پاداش بهره وري پياده سازي  بانك بزرگ کشور جهت سنجش کارايي و درجه بندي شعب و مناطق و مح

 شده است. 

 

  

  
 

  

بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها و پیاده   طراحی و پیاده سازی نظام سنجش کارایی و بهره وری

  DEA-Masterسازی سیستم 
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 : DEA-Masterسوابق اجرايی در پیاده سازي سیستم سنجش کارايی و بهره وري  

95 

 بانك ملي 

 

 بانك ايران زمين 

 

  پست بانك

94 

 بانك تجارت 

 

   

93 

 بيمه آرمان 

 

 جامعه المصطفي 

 

سازمان ملي زمين و  

 مسكن 

 

 بيمه ايران 

 

92 

 بانك کارافرين 

 

   

91 

 بانك شهر

 

 بانك دي 

 

  

90 
آب و فاضالب استان   تعاوني اعتبار ثامن   بانك توسعه صادرات 

 مرکزي 

تعاوني اعتبار ايران 

 خودرو 
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89 

 آموزش و پرورش  

 

 بانك رفاه 

 

  

88 

 بانك سرمايه 

 

   

87 

 بانك تجارت 

 

 بانك سپه 

 

  

86 

    بانك قوامين 
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 PAS-Masterطراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان و پیاده سازی سیستم 

 

 : شرح

امكان ارزيباي عملكرد کارکنان را بر اساس شاخصهاي عمومي و اختصاصي فراهم    PAS-Masterسيستم  

مي کند. شاخصهاي عمومي شاخصهاي رفتاري، اخالقي، شخصيتي و ... را شامل مي شود که بر اساس خود  

اظهاري و نظر سنجي از همكاران و مديران بدست مي آيد و شاخصهاي اختصاصي بر اساس عملكرد فرد در  

نيز دريافت    BSC-Masterاهداف و استراتژيهاي شرکت بوده و اين شاخصها مي توانند از سيستم  راستاي  

شوند. در اين سيستم پرسنل، رده هاي شغلي و پستها تعريف شده و شاخصها و فرمول محاسبه آنها تعيين  

 مي شود.   مي شوند. سپس امتياز عملكرد افراد محاسبه شده و ميزان کارانه به ازاي هر فرد محاسبه
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 : PAS-Masterسوابق اجرايی در پیاده سازي سیستم سنجش کارايی و بهره وري  

 

95 

 شرکت ملي صنايع مس ايران

 

و   نوآوري  صندوق 

شكوفايي نهاد رياست  

 جمهوري

 دانشگاه امير کبير 

 

 

93 

 دانشگاه بيرجند  

 

 سپاهان باطري

 

 گاز اصفهان 

 

92 

 پژوهشگاه استاندارد

 

   

91 

 دانشگاه تهران 

 

 خدمات انفورماتيك 
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 :شرح

متدولوژي تحليل سلسله مراتبي، يكي از تكنيكهاي معروف در مجموعه تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره  

مي باشد که براي تعيين اوزان اهميتي مجموعه اي از شاخصهاي کيفي و کمي و يا گزينه ها و رتبه بندي آنها  

از خبره ها تكميل و  مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش ماتريسهاي مقايسات زوجي توسط   گروهي 

 محاسبه مي شود و در نهايت وزنهاي نهايي بدست مي آيد.    AHPالگوريتم  

نيز با هدف ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري اين روش طراحي و    AHP-Masterسيستم نرم افزاري  

مي باشد قابل استفاده  توليد شده است و در مواقعي که نياز به تعيين اوزان اهميتي و يا رتبه بندي شاخصها  

 است. 

  

  
 

  

 AHP-Masterطراحی نظام تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و پیاده سازی سیستم 
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 سازمان توسعه تجارت آذربايجان غربی   کارفرما :

 ( 1391) خاتمه يافته  وضعیت پروژه:
 

 سازمان امور مالیاتی  کارفرما :

 ( 1390) خاتمه يافته  وضعیت پروژه:
 

 

 

که سيستم امور بانكي از طرف  POSاين سيستم  همه فرايندهاي مرتبط با مديريت پايانه هاي فروشگاهي  

 ها ارسال مي کند را پوشش مي دهد.  PSPشعب دريافت کرده و به 

 اين فرايندها شامل موارد زير مي باشد:

 فرايند درخواست پايانه جديد  ✓

 فرايند تغيير حساب ✓

 فرايند تغيير حساب ✓

گیري ✓ شرکت    شکل  و  تراکنش  هدايت  مادر  )شرکت  ها  شرکت  انواع  سازمانی  سطوح 

 نمايندگی و ...(

 و سرپرستی تا شعب و يا نمايندگی   PSPتشکیل نظام سهمیه بندي از سطح  ✓

 قابلیت تعريف قراردادها و سهم تراکنش ها و...  ✓

 تفکیك داراي انواع داشبوردها گزارش عملکرد و گزارشات هزينه / درآمد / بازدهی به  ✓

 تحلیل شبکه پوز بر مبناي گزارشات عملکرد و هزينه و درآمد وبازدهی  ✓

 

 POS سامانه جامع مدیریت پایانه های فروشگاهی
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 97سال

 بانك ايران زمين

 

 

 بانك رسالت  
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 تقدیر نامه ها
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 گواهي عضويت در انجمن مشاوران مديريت ايران  ✓

 گواهي رتبه بندي شوراي انفورماتيك   ✓

 گواهي خدمات فني و مهندسي   ✓

 

 عضویتها و گواهینامه ها
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