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 قرارداد اجرای طرح پژوهشی 

 

 : تعریف طرفین قرارداد: 1ماده 

و کد اقتصادی   54111351041امه ريزی استان فارس  با شناسه ملی نررداد فی مابين سازمان مديريت و باين قرا

جنب تاالر حافظ که –به نمايندگی آقای ساسان تاجگردون  رئيس سازمان  به نشانی : چهار راه حافظيه  455404544044

با شناسه ملی   .............................از اين پس در اين قرارداد  به اختصار طرف اول )کارفرما( ناميده می شود  از يک طرف و  

به نشانی :  .................................................نمايندگی  ................................ بهو کد اقتصادی  ...................................

 ..............................که از اين پس در اين قرارداد به اختصار طرف دوم  ناميده می شود،   درتاريخ    ................................................

 گردد.میبا رعايت شرايط زير منعقد 

: تغيير آدرس طرفين : هرگونه ابالغ و يا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغيير آدرس بايستی ظرف  5تبصره 

 گردد.میهفته کتبا اطالع داده شود. در غير اينصورت کليه مکاتبات به نشانی فوق  ابالغ شده تلقی   مدت يک

  :: موضوع قرارداد2ماده  
آسيب شناسی آموزشی ضمن خدمت کارمندان دستگاه های اجرايی استان فارس ) مطالعه  "انجام طرح پژوهشی با عنوان 

 به ثبت رسيده و مورد تاييد قرار گرفته است.  ........................که در سامانه ملی سمات با شماره رهگيری  "موردی شهر شيراز 

 باشد. )پيوست اول(میتبصره: پروپوزال و مستندات ضميمه 

 : مشخصات مجری مسئول:3ماده 

و  ................................کدملی  .................................فرزند  .................................داد با استفاده از توانمندی آقايان اين قرار

 مسئول به انجام خواهد رسيد. انبه عنوان مجري...................................... کد ملی  .................فرزند  ..................................

  : مدت قرارداد : 4ماده  

باشد و مراحل میماه  .................به مدت  ..........................لغايت  ...............................مدت اجرای کامل طرح پژوهشی از تاريخ 

 باشد. میاجرايی آن به شرح مندرج در پيش نويس طرح تحقيقاتی 

 : تمديد مدت قرارداد با ارائه مدارک وداليل موجه و تاييد طرف اول قرارداد  امکان پذير است .  5تبصره 

: مجری موظف است بر اساس جدول زمان بندی اجرای طرح  بعد از  گذشت يک سوم از زمان قرارداد نسبت به  2تبصره 

 ارائه گزارش نهائی با تاييد ناظر طرح )در هر مرحله( اقدام نمايد.ارائه گزارش پيشرفت  و در زمان خاتمه قرارداد  نسبت به 

 : : مبلغ قرارداد 5ماده 
شامل هزينه های حق الزحمه تحقيقاتی، آزمايشگاهی و خدمات قراردادی ، تهيه مواد  ريال ..............................................کل مبلغ قرارداد  

باشد که پس از کسر هزينه داور، میساير هزينه های مندرج در جدول هزينه های پروپوزال مصوب شده  و تجهيزات و اياب و ذهاب و

ناظر و کسورات قانونی ) بر اساس قوانين و مقررات موجود و يا آنچه که بعدا وضع خواهد شد و به اين قرارداد تعلق خواهد گرفت( به 

 به طرف دوم قرارداد پرداخت خواهد شد. .......................................به نام   ................بانک .................... .........................شرح  حساب شماره    
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 : پرداخت ها در هر مرحله با دريافت گزارش پيشرفت کار و تاييد ناظر طرح قابل انجام است .5تبصره 
 دستگاه( : شرايط پرداخت دستگاه )اختصاصی4تبصره 

 

 کسورات :  6ماده 

 باشد .میکليه کسورات قانونی به عهده طرف دوم قرارداد -5/6

حق الزحمه داوران و ناظر بايستی از محل قرارداد بر اساس جدول اعالم شده سازمان مديريت و برنامه ريزی استان در  -2/6

 زمان پرداخت اول به شرح پيوست دوم پرداخت گردد:

 باشد.میدرصد کل مبلغ قرارداد(  3طرح )میناظر عل حق الزحمه -3/6

    : مراحل پرداخت: 7ماده 
 بر اساس شرايط دستگاه و لحاظ نمودن نظرات امور مالی و حقوقی دستگاه مربوطه

 :: اخذ تعهد  8ماده 

باالترين مقام اجرايی طرف جهت اطمينان از انجام طرح پژوهشی و تحويل نهايی طرح به کارفرما، نامه ای به امضای  -5/0

 دوم قرارداد به طرف اول تسليم گردد.

درصد از هر پرداخت )مجری طرح (، به 51جهت حصول اطمينان از حسن انجام کار  در صورت پرداخت مرحله ای،  -2/0

 شود.میعنوان سپرده تضمين حسن انجام کار ،کسر و نزد کارفرما نگهداری 

 شودمی، تضمين حسن انجام کار به نفع طرف اول قرارداد ضبط  0اده در صورت فسخ قراردادطبق م-3/0

 تضمين يادشده بايد پس از تاييد مدارک و گزارش های موضوع خدمات و در زمان تسويه حساب نهايی آزاد شود.-4/0

 :فسخ قرارداد:  9ماده 

 شرايط فسخ تکميل بر اساس توافقات بين طرف اول و دوم قرارداد تنظيم گردد.  

 :: تعهدات 11ماده 
 تعهدات طرف دوم قرارداد: -11-1

باشد و کيفی و انجام به موقع طرح میمیمرتبط با موضوع اين قرارداد و پذيرش مسئوليت کمیانجام فعاليتهای عل -51-5-5

 . 

قرارداد )در صورت رعايت امانت ؛ استفاده بهينه و حفظ اموال و مدارکی که برای انجام موضوع قرار داد طرف اول -51-5-2

 نياز( در اختيار طرف دوم قرارداد قرار ميدهد.

گردد به عنوان امانت نزد مجری طرح بوده و میاسناد و مدارک و اطالعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب   -51-5-3 

 در مقام کارفر ما  باشد. حق ارائه آن به اشخاص حقيقی يا حقوقی غيرندارد ،  مگر با کسب اجازه کتبی از طرف اول قرارداد

 تواند قرارداد را کال يا جزئا به غير واگذار نمايد.میطرف دوم قرارداد  ن – 51-5-4

طرف دوم قرارداد  موظف است گزارش پيشرفت کار بر اساس جدول زمان بندی اجرايی طرح طبق مندرجات  -51-5-1

 پس از تاييد ناظر به طرف اول قرارداد ارائه نمايد.   wordپروپوزال  مصوب شده را به صورت نوشتاری و در قالب فايل  
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نمايد و طرف اول میو غيره را پرداخت میطرف دوم قرارداد طرح کليه هزينه های پرسنلی ، خدماتی ، اداری ، عل -51-5-6

 آمده را نخواهد داشت . 1قرارداد )کارفرما( هيچگونه تعهدی بجز آنچه در ماده 

و يا چاپ و انتشار آن ، استفاده از عنوان دستگاه اجرايی )طرف اول میارائه نتايج طرح در مجامع عل در هنگام  -51-5-4

 است.میقرارداد( در مقام کارفرما الزا

مجری موظف است پس از پايان کار و دريافت تاييديه ناظر طرح، سه نسخه صحافی شده به همراه دو سی دی  -51-5-0

را به طرف اول قرارداد و سازمان مديريت و برنامه ريزی استان )دو نسخه دستگاه و يک نسخه  حاوی نسخه الکترونيکی طرح

 سازمان مديريت و برنامه ريزی( تحويل نمايد .  

 

 تعهدات طرف اول قرارداد -11-2

 1ماده طرف اول متعهد است در صورت اجرای تعهدات از سوی طرف دوم نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد برابر  -51-2-5

 اقدام نموده و در خصوص انجام مناسب تعهدات همکاری الزم را با وی به عمل آورد.

طرف اول قرارداد نظارت الزم را به منظور تسريع و انجام بهتر پژوهش بعمل آورده و در پايان کار،  نسبت به ارائه  -51-2-5

 نمايد.میتاييديه جهت پرداخت مبلغ قرارداد اقدام 
 

 : اختالف حل - 11ماده

در صورت  فسخ قرارداد در هر مرحله از پيشرفت طرح اعم از اينکه به نتيجه نهايی رسيده يا نرسيده باشد مجری مکلف  

است که کليه نتايج حاصله ار اجرای طرح تحقيقاتی موضوع اين قرارداد را به طرف اول قرارداد )دستگاه اجرايی مربوطه( 

 تسليم نمايد 

لغو يا فسخ قرارداد به علت قصور و يا تعلل مجری طرح باشد کارفرما حق دارد خسارات وارده را به هر :  هر گاه  5تبصره

طريق که مصلحت بداند تامين و وصول نمايد و داوری مرضی الطرفين بعهده کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری 

باشند و در صورت حل نشدن مشکل به ساير مراجع میباشد و طرفين بدون هيچ گونه عذری موظف به قبول آن میاستان 

 شود.میقانونی ذيصالح ارجاع داده 
 

  حوادث غیرمترقبه : -12ماده 

در صورت بروز حوادث غيرمترقبه مانند زلزله ، سيل ، طوفان جنگ ، اتش سوزی و غيره ... و  تعهدات طرفين تا رفع حالت 

آيد و پس از آن حسب مورد با مذاکره فی ما بين نسبت به فسخ و  تسويه حساب يا ادامه میمذکور به حالت تعليق در 

 شود.میاجرای قرارداد اتخاذ تصميم 

 

 حقوق طرف اول قرارداد: -13ماده

ق به کارفرما )دستگاه اجرايی( کليه حقوقی که در اثر اجرای طرح ، از محل اعتبارات  موضوع قرارداد تحصيل شود، متعل

 اشد.بمی
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 تاریخ و نسخ قرارداد :  -14ماده 

نسخه  سهمنعقد گرديد و هر و بين طرفين امضاء   ..........................ماده و چهار صفحه  در تاريخ  54 و نسخه 3اين قرارداد در

 آن معتبر و در حکم واحد خواهد بود.

 

 کارفرما )طرف اول قرارداد(    )طرف دوم قرارداد( کارگزار

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی                 

 ساسان تاجگردون       .............................                  

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی فارس           فارس  .......................رئيس            
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 طرحمیداوران و ناظر علپيوست دوم: جداول حق الزحمه 

 
 درصد کل مبلغ قرارداد( بايستی از محل قراردار پرداخت گردد: 3طرح )میحق الزحمه ناظر عل -2/1

 مبلغ )ريال( شماره حساب بانک کد ملی نام و نام خانوادگی ناظر

 Ip441541111111514043140114 22111111 صادرات 2142100124 محمود شرفی
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 کاربرگ پیشنهاد طرح تحقیق 

 

 :  پژوهشعنوان 
 کشورمیمطالعه تطبيقی رايج ترين مدل های ارزيابی عملکرد و مقايسه نتايج با مدل ارزيابی عملکرد سازمان اداری و استخدا

Title of research : A comparative study of the most common performance evaluation 

and comparison models with the performance evaluation model of the country's 

administrative and employment organization 
 مجری/ مجریان:

 عليرضا موغلی

 محمد علی ستارخان

 محمد علی شهسواری

 غالمرضا ذکاوت فطرت

  تاریخ پيشنهاد طرح:

 مدت اجرای طرح:

 ماه 7

 نوع پژوهش:
 3تلفيقی-ج   2کيفی-ب   1میک-الف

 
 : نوع طرح –

4بنيادی
      5کاربردی

    6ایتوسعه
 

                                                           
برای مشاهده، شناخت و تبیین  های آماری چند متغیری، پیمایش های نمونه ای، و از این قبیلتحلیل ،"عینی"های تصادفی سازی شده، شبه آزمایش، آزمون های آزمایشروش ها و تکنیک های عینی نظیر های کمی از روش . 1

 رفتارهای اجتماعی استفاده می کند.

نحوی محّقق های پژوهشی( است، که هرکدام بههایی)چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیتتحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت . 2

 . دهندی موضوع مورد تحقیق یاری میرا در کسب اطالعات دست اول، درباره

ز شده با یک برای فهم مسئله استفاده می نماید. این دیدگاه از به کارگیری هدفمند کثرت گرایی روش شناختی حمایت می کند و متعهد به یک چارچوب تجویکمی و کیفی . روش تلفیقی از به طور همزمان از رویکردهای  3

 رویکرد واحد در شناخت واقعیت نیست.

  ض، که عمدتًا فاقد نتیجه عملی فوری است. .پژوهش بنیادی، پژوهشی است مح1

  . پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و حل مشکالت بکار آید. 2

   ای، عمدتاً متوجه نوآوری در فرآیند و ابزارها و محصوالت است.. پژوهش توسعه3

 پيوست اول
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 کلمه( 251و حداکثر  151خالصه طرح: )حداقل  -1

 

نظير  ارزيابی عملکرد و بهره وری در دهه های اخير هم از جانب مجامع علمی و هم ديگر استفاده کنندگان

مورد توجه بسيار قرار گرفته است . متدها و تکنيکهای بسياری جهت ارزيابی عملکرد ايجاد شده است که  مديران

در ايران نيز  معرفی می نمايند. شکل دهنده ی آن متد، ديدگاه براساسمجموعه ای از شاخص ها را  ،هر کدام

کشور، هرساله به استناد قوانين موجود، دستگاه های دولتی را مورد ارزيابی عملکرد قرار میسازمان اداری و استخدا

دهد. هدف اين پژوهش، مقايسه ی متد ها و تکنيک های مطرح و پرکاربرد ارزيابی عملکرد و شناسايی نقاط می

سازمان اداری و قوت و ضعف آن ها و در مرحله ی بعد مقايسه ی اين تکنيک ها با مدل ارزيابی عملکرد 

کشور میباشد. پس از اين مطالعه ی تطبيقی، نقاط قوت و ضعف مدل سازمان اداری و استخدامیکشور میاستخدا

 گردد که نتايج اين پژوهش منجر به ارائه پيشنهادات مربوطه به اين سازمان خواهد شد.مینيز مشخص 

 

 

 مشخصات مجری -2
 نام سازمان یا موسسه:-2-1

 ذکر کامل نام موسسه: دانشگاه پيام نور شيراز  موسسه آموزش عالی -الف    نوع سازمان: 

 شماره و تاريخ صدور مجوز موسسه غيرآموزشی:  موسسه غيرآموزشی  -ب 

 
 مرجع ارائه مجوز: -2-2

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-ب  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری -الف

 نام مرجع ذکر شود:    ساير مراکز ذيصالح  -ج

 نکته: معرفی نامه کتبی از مرکز مطبوع پيوست گردد.
 
 مشخصات مسئول اجرای طرح: -2-3

 عليرضا موغلی خانوادگی:نام و نام 
 2155214152کد ملی:  5344 سال تولد:   محمد علی  نام پدر:

 14545554204تلفن همراه:  14536332033  تلفن ثابت:
 کاربردی استان فارسمیدانشگاه جامع عل -37کوچه  -فرهنگ شهر -شيرازنشانی محل کار: 

 نشانی منزل:  
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 نداردپيوست :

 رد

 

 درجات و سوابق علمی و تحصيلی مجری: الف 

 درجه تحصيلی
تحصيلی و رشته

 تخصصی
 التحصيلسال فارغ مرتبه علمی نام کشور دانشگاه

 5305 استاد تمام ايران عالمه طباطبايی مديريت منابع انسانی دکتری
 5345  ايران عالمه طباطبايی مديريت منابع انسانی کارشناسی ارشد
 5366  ايران تهران مديريت بازرگانی کارشناسی

 
 سوابق شغلی مجری طرح: -ب

 سمت
 مدت

 شهر و کشور محل کار
 تا تاریخ از تاریخ

کاربردی استان میرئيس دانشگاه جامع عل
 فارس

5342 5341 
کاربردی استان میدانشگاه جامع عل

 فارس
 شيراز-ايران

 شيراز-ايران دانشگاه پيام نور تاکنون 5343 عضو هيئت اجرايی دانشگاه پيام نور

     مشاور عالی شهردار شيراز

     معاون اداری مالی دانشگاه پرستاری الر

     رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس
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 مشخصات موضوعی طرح؛  -3

 بيان مسئله )بيان دقيق ابعاد طرح(: -1-3
گردد که به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امکانات و منابع میارزيابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطالعاتی اطالق 

 گيرد. به طوری که ارزيابی عملکرد درمیجهت دستيابی به اهداف و شيوه های اقتصادی توأم با کارايی و اثربخشی صورت 

معموالً اثربخشی فعاليتهاست. منظور از اثربخشی ميزان دستيابی به اهداف و برنامه ها با ويژگی کارا بودن « بعد سازمانی»

توان فرآيند سنجش و اندازه گيری و میبه طور کلی نظام ارزيابی عملکرد را  .(5301فعاليت ها و عمليات است )کاپالن، 

 عيت مطلوب دانست. برخی تعاريف موجود در مورد ارزيابی عملکرد به شرح زير است:مقايسه ميزان و نحوه دستيابی به وض

ارزيابی عملکرد فرآيندی است که به سنجش و اندازه گيری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معين -

 (.5302پردازد )طاهری، می

شود. اگر در ساده ترين تعريف، نسبت میخص های کارايی بيان ارزيابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شا-

داده به ستاده را کارايی بدانيم، نظام ارزيابی عملکرد در واقع ميزان کارايی تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از 

 (.5302دهد )طاهری،میمنابع و امکانات را مورد سنجش قرار 

توان فرآيند سنجش و اندازه گيری و مقايسه ميزان و نحوه دستيابی به وضعيت میرا به طور کلی نظام ارزيابی عملکرد -

مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص های معين و در دوره زمانی معين با هدف 

 (.5305)ای . ليکانن،  تعريف کردبازنگری، اصالح و بهبود مستمر آن 

ابقه ارزيابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهيم بايد به تاريخ زندگی بشر باز گرديم، به اولين باری که افراد کار اگر بخواهيم س

شد، اما به میکردن به صورت گروهی را آغاز کردند. در آن دوران ارزيابی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام 

زمان ، شيوه های مختلفی برای کنترل ، ارزيابی تبديل بهکشورهای مختلفمرور زمان و در دوره های مختلف مديريت و در 

. نظام ارزيابی عملکرد برای اولين بار به صورت رسمی، در سطح شدسنجی کار و پيش بينی همه شرايط و نتايج دستيابی 

به طوری که کاالهای  ميالدی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گرديد 5011فردی و سازمانی از سال 

شدند که اين کار در واقع نوعی ارزيابی از کيفيت و میتوليد شده با استفاده از چوب هايی در رنگ های مختلف درجه بندی 

  .(5300يا ستاده سازمان بوده است )پورنظری، 
مقام وزارت مغول ها را  در ايران ارزشيابی به صورت کالسيک، توسط خواجه رشيدالدين فضل اهلل که بيش از بيست سال

 .(5300عهده دار بوده است، در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شده است )پورنظری،
مقرر گرديد سازمان های دولتی از نظر مديريت و نحوه اداره  5344و در سطح ملی برای نخستين بار در سال میما بطور رسا

مدرکيان، يابی سازمان های دولتی در نخست وزيری تشکيل گرديد.)امور مورد ارزيابی قرار گيرند. به اين منظور مرکز ارزش
هدف اصلی از تأسيس اين مرکز اصالح سازمان های دولتی و تغيير اساسی در روش کار آنها، اعمال مديريت صحيح،  (5344

بوطه آمده دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت در اتخاذ تصميم ذکر شده است. هم چنين در اسناد و مدارک مر
و با گردد است که هدف از اين ارزشيابی آن است که علل عدم توفيق مسئولين در انجام وظايف و اعمال مديريت مشخص 

 .وادار به تفکر نمايد ،انعکاس نقايص موجود، مديران را در جهت بهبود وضع
کاتب مديريت، توسعه پيدا کرده است. توان گفت ارزيابی عملکرد همراه با سير توسعه انديشه های مديريت در قالب ممی

تغيير و توسعه شاخص های ارزيابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزيابی سازمان ها تا مديريت کيفيت 
 (5340طبرسا، دهد.)میفراگير، سير توسعه نظام های ارزيابی را نشان 

غلب کشورهای جهان پيشرفته و تعدادی از کشورهای در حال ارزيابی عملکرد سالهای متمادی است که در بخش دولتی در ا
شود.گذشته از توسعه مرسوم گرديده است. در اين کشورها تصويب قوانين خاص ارزيابی عملکرد جزء الزامات محسوب می
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و  کرداری ارزياب ،شودپايگاه قانونی ارزيابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حد و مرزی که بابت آن در نظر گرفته می
خواست ها و تقاضاهای در حال افزايش اقتصادی و اجتماعی از سوی  تصميمات مديران و عملکرد دستگاهها در شرايطی که

شرط پاسخگويی به نيازها و برقراری نوعی تعادل بين تقاضا و استفاده از  ،آحاد مختلف جامعه در برابر دولت ها قرار دارد
 .گرددمنابع جامعه قلمداد می

بررسی رويکردهای مختلف نسبت به ارزيابی عملکرد بيانگر آن است که نظام ارزيابی بايد با رشد و توسعه سازمان ها 
 (5444زايری، پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آن ها باشد.) و متناسب بوده

تواند میار گيرند. اين امر سيستم های ارزيابی عملکرد بايد بطور ادواری مورد بازنگری قر ،نظران مديريت معتقدند صاحب
 (5444زايری، ناشی از تغيير ارزش های محوری هدايت کننده سيستم های ارزيابی عملکرد باشد. )

شويم. يکی نگرش سنتی به ارزيابی که در آن، مهمترين هدف میدر بررسی علت وجودی ارزيابی عملکرد با دو ديدگاه روبرو 
که در آن بر رشد و توسعه و بهبود عملکرد توجه  ،ت. ديگری نگرش نوينارزيابی، قضاوت و يادآوری عملکرد اس

 (5344گروه پژوهشی مديريت جهاد دانشگاهی واحد تهران، و پويايی وجه مميزه و اصلی آن است.) (5340طبرسا، )شودمی
وند. به عبارتی مديران شمیروش های متفاوتی برای ارزيابی طراحی شده اند و هرکدام در سازمان های مختلف بکار گرفته 

کنند. لذا بر اساس هدف ارزيابی و نوع میبراساس نياز و هدف خود، نوع روش را تعيين و برای اجرا در سازمان خود تجويز 
 سازمان، روش های مختلفی ابداع شده است.

قانون  02و  05د به مفاد کشور) سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق(، با استنامیدر ايران هم سازمان اداری و استخدا
دهد. هرچند رسالت اصلی میمديريت خدمات کشوری، هرساله دستگاه های اجرايی را با رويکرد مشخصی مورد ارزيابی قرار 

تمام مدل های سنجش عملکرد، تعيين کارآيی و اثربخشی سازمان تحت ارزيابی است، اما توانايی مدل ها در سنجش 
رسد که بمنظور شناسايی نقاط ضعف و قوت يک مدل، ابعاد مختلف آن با مینظور ضروری بنظر باشد. به همين ممیمتفاوت 

 ساير مدل ها مقايسه شود تا در جهت بهبود مدل، اقدام شود. 
با ساير مدل های رايج ارزيابی میاز اين رو مسئله اصلی اين پژوهش مقايسه مدل ارزيابی عملکرد سازمان اداری و استخدا

 باشد. میعملکرد و تعيين نقاط قوت و ضعف آن 

 

 سابقه مطالعاتی و تحقيقاتی موضوع در ایران و دیگر کشورها: -2-3
چه در داخل کشور و چه در خارج، تحقيقات بسيار فراوانی از گذشته تا بهه حهال صهورت  مدل های ارزيابی عملکرد،در مورد 

مقايسه مدل های ارزيابی عملکرد و همچنين مقايسه کاربردی آن ها با مدل های مورد استفاده در اما در مورد  پذيرفته است.
انجهام  مطالعهه تطبيقهی مهدل ههای ارزيهابیکه در خصوص  یاز ميان مقاالت کشور، تحقيقات بخصوصی صورت نگرفته است.

 توان به موارد زير اشاره کرد:میگرفته است ، 
، نوشته عزيزاله معماريانی، مجيهد ظرافهت انگيهز « سه روش های ارزيابی عملکرد: يک ديدگاه رياضیمقاي»پژوهش  -

. که در آن به بررسی روش های عمهده ارزيهابی عملکهرد ماننهد: مهدل تعهالی 5304لنگرودی و صابر ساعتی، سال  
 دگاه رياضی پرداخته است.عملکرد اروپايی، تحليل پوششی داده ها و سيستم کارت امتيازی متوازن از يک دي

( از حيه  EFQM, BSC, CED, SCR&PIتحليل تطبيقی مدل های ارزيابی عملکرد )مهالکوم بالهدريچ، »پژوهش  -
. کهه در آن 5304 سال ، نوشته دکتر محمد علی داريانی و عالءالدين رفيع زاده،«اهداف، مبانی و نتايج و دستاوردها

 گيرد.میمورد بررسی قرار  (EFQM, BSC, CED, SCR&PI)مالکوم بالدريچ، مدل های 

احمدرضها رئيسهی، ، نوشهته دکتهر «مطالعه ی تطبيقی مدل های اطالعات اعتبار سنجی در اروپا و آمريکا»پژوهش  -
 .5301دکتر محمد حسين يارمحمديان، سال و  دکتر سعيد آصف زاده

محمد رضا ملکهی ، نوشته «توسعه يافتهمطالعه ی تطبيقی سنجش عملکرد سازمانی در ايران و کشورهای »پژوهش  -
 .5300و ديگران، سال 
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 اهداف طرح:-3-3
 هدف اصلی:

 کشور با ساير مدلهای ارزيابی عملکردمیشناسايی وجه تمايز و تشابهات مدل ارزيابی عملکرد سازمان اداری و استخدا
 اهداف کاربردی:

 و پررنگ کردن نقاط قوت آنمیبرطرف کردن نقاط ضعف مدل ارزيابی عملکرد سازمان اداری و استخدا 

 

  چارچوب نظری تحقيق -4-3
مقايسه مدل های ارزيابی عملکرد و شناسايی نقاط قوت وضعف مدل ارزيابی عملکرد سازمان اداری و  برای پژوهش اين

ميزان جامعيت هر مدل، برای سنجش وظائف و برنامه های دستگاه های اجرايی در نظر  اساس بر مبنارا ،کشورمیاستخدا

 :شودمیاين رو چارچوب زير را پيشنهاد  از. است گرفته

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ... 3مدل ارزیابی  2مدل ارزیابی  1مدل ارزیابی  

 وظائف و اهداف
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمي

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی

 وظائف و اهداف
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی

 وظائف و اهداف
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی

... 
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی
-سنجدمی

 سنجدنمی

 

 سواالت پژوهش با توجه به اهداف طرح  / فرضيات پژوهش -5-3

 .باشدمیاین پژوهش فاقد فرضیه آماری 

 سوال پژوهش:
کشور، چه تفاوت ها و چه تشابهاتی با مددل میمدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدا

 های رایج ارزیابی عملکرد دارد؟
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 :های نوآوری در تحقيقجنبه -6-3
تاکنون پژوهش هایی درمورد مطالعه تطبیقی تعدادی از مدل های ارزیابی عملکرد صورت گرفته اسد  امدا جنبده  

نوآوری این پژوهش این اس  که ضمن بررسی مدل های رایج ارزیابی عملکرد)ژاپن، اروپا، آمریکا و...(، نتایج بدا 
شود و نقاط میدهد، مقایسه میبا آن دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار میمدلی که سازمان اداری و استخدا
 گردد.میقوت و ضعف این مدل مشخص 

 

 

 روش تحقیق -4

روش  و چگونگی انتخاب مشارکت کنندگان)کمّی(/  گيری و حجم نمونهجامعه آماری، شيوه نمونه -1-4

 ()کيفی نمونه گيری

این پژوهش یک مطالعه ی تطبیقی از نوع مروری کاربردی اس  که از طریق مطالعه ی کتابخانه ای به جمد  آوری 
شود. جامعه پدژوهش شدامم مددل هدای رایدج ارزیدابی میاطالعات مربوط به مدل های مختلف ارزیابی پرداخته 

 گیرد.میباشد که انتخاب آن ها از روش انتخابی)غیراحتمالی( صورت میعملکرد 

 

 

و می)روش ک ها )همراه با توضيح مختصر و چگونگی تعيين روایی و اعتبار(ابزار گردآوری داده -2-4
 کيفی(

کرسول برای نیم بده اعتبدار یدا روایدی . استفاده گردید کرسولبرای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی 
البته در انتها تذکر میدهد که رعای  دس  کد  دو راهبدرد در هدر پژوهش کیفی هش  راهبرد را پیشنهاد میکند که 

راهبردهایی که در این پژوهش از آن ها اسدتفاده  پژوهش کیفی میتواند برای پژوهش اعتباری قابم قبول ایجاد کند.
 :شده اس  عبارتند از

 درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش؛ .1

 ؛کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث .2

 . (thick description)توضیح مفصم و غنی .3
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 و کيفی(می)روش ک هاهای تجزیه و تحليل دادهروش -3-4
 شود.میدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیم داده ها از روش مقایسه ای استفاده 

 

  مكانی(: قلمرو تحقيق )از نظر زمانی و -4-4
 محدودیتی ندارد.

 

 

 فهرست منابع اصلی مورد استفاده در تحقيق: -5-4
 فارسی: -الف

سازمان استراتژی محور، ترجمده پرویدز بختیداری، تهدران:  (.1331)کاپالن، رابرت اس، نورتون، دیوید پی .1
  .سازمان مدیری  صنعتی

 .بهره وری و تجزیه و تحلیم آن در سازمانها، تهران: انتشارات هوای تازه (.1332)طاهری، شهنام .2
مبانی و مفاهی  ارزشیابی) طرحهای عمرانی( ، ترجمه احمد  باقری، تهدران: انتشدارات  (.1331)لیکانن، ای .3

 .دفتر نظارت و ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی
ب بانکهای دولتی با استفاده از تکنیدک تحلیدم ارزیابی عملکرد مدیریتهای شع (.1333)پورنظری، معصومه .4

پوششی داده ها) مطالعه موردی: مدیری  های شدعب باندک مسدکن(، پایدان نامده کارشناسدی ارشدد بده 
 .راهنمایی محمدحسن قلیزاده ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی

یدی ایدران، (. طرح پژوهش نظام ارزیابی عملکدرد مددیری  در دسدتگاه هدای اجرا1311مدرکیان، حسن) .1
 سازمان مدیری  و برنامه ریزی کشور.

(. بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگدوی ارزیدابی عملکدرد 1313طبرسا، غالمرضا) .6
سازمان های دولتی، مجموعه مقاالت اولین همایش ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشدور، سدازمان 

 مدیری  و برنامه ریزی کشور.

(. طدرح پژوهشدی طراحدی نظدام ارزیدابی 1311پژوهشی مدیری  جهاد دانشگاهی واحدد تهدران، )گروه  .1
عملکرد مدیری  واحدهای تح  پوشدش وزارت صدنای ، طدرح مطالعده بهدره وری در صدنع ، وزارت 

 صنای .
یدابی (. مدیری  عملکرد) با نگاهی به ارز1336داریانی، محمد علی، رفی  زاده، عالءالدین و رونق، مری ، ) .3

عملکرد دستگاه های اجرایی( مبانی نظری، روش گام به گام اجرایدی، مبدانی قدانونی . مسدتندات. تهدران: 
 انتشارات فرمنش.
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(. اسدتقرار نظدام مددیری  مبتندی بدر 1331میرزا صادقی، علیرضا، وطن دوس ، سودابه و فاطمی، رزیتا، ) .1
 پزشکی. عملکرد. تهران: انتشارات وزارت بهداش  و درمان و آموزش

(. بررسی مدل های سدنجش عملکدرد مددیری  1336ایمانی جاجرمی، حسین و فیروزآبادی، سیداحمد، ) .11
 محلی: با تاکید بر سازمان های مدیری  شهری و روستائی در ایران. نشریه علوم اجتماعی.

ن . دومدیBSC(. مددیری  عملکدرد بدا اسدتفاده از تکنیدک1334انصاری، منوچهر و محمدتقی، جلیلدی، ) .11
 کنفرانس ملی مدیری  عملکرد.

(. مقایسه روش های ارزیابی عملکرد: 1334معماریانی، عزیزاله، لنگرودی، ظراف  انگیز و ساعتی، صابر، ) .12
 یک دیدگاه ریاضی. دومین کنفرانس ملی مدیری  عملکرد.

د (. مطالعده تطبیقدی سدنجش عملکدر1333ملکی، محمدرضا، نصیری پور، امیر اشکان و حجازی، علدی،) .13
سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته. مجله دانشدگاه علدوم پزشدکی و خددمات بهداشدتی درمدانی 

 سبزوار.

تحلیم تطبیقی مدل های ارزیدابی عملکدرد )مدالکوم (. 1334داریانی، محمدعلی و رفی  زاده، عالءالدین، ) .14
. دومین کنفدرانس دستاوردها( از حیث اهداف، مبانی و نتایج و EFQM, BSC, CED, SCR&PIبالدریچ، 

 ملی مدیری  عملکرد.
 انگلیسی: -ب

11. Zairi, M. (1114) Measuring Perfomance for Business Result, Chapman & Hall, London. 
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Developing a national performance indicator framework for the Dutch health 

system. International Journal for Quality in Health Care. 2114.  
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 جدول زمانبندی مراحل اجرای تحقیق: -5
زمان تقریبی  مراحل اجرای طرح

اجرای هر 

 مرحله )ماه(

تقریبی تاریخ  ماه

ارایه گزارش 

 پيشرفت کار

نحوه 

گزارش 

 نتایج
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

و  قیتحق یمناب  نظر نیتدو

 نهیشیمناب  و پ یبررس

 قیتحق

ارائه خالصه  11/12/1396             2

 نتايج

 یو جم  آور قیتحق یاجرا

  هاداده

ارائه خالصه  11/12/1396             2

 نتايج

ارائه خالصه  15/11/1397             2   هاداده میو تحل هیتجز

 نتايج

ارائه خالصه  17/11/1397             2 و بحث جینتا یدبنجم 

 نتايج

 قیتحق ییزارش نهاگ هیته

 (و رساله نامهانی)نگارش پا

ارائه خالصه  28/11/1397             2

 نتايج

 

 

 ها:رآورد هزینهب -6

 های پرسنلی:هزینه -1-6

 

 های مواد و لوازم مورد نياز مصرفی:هزینه -2-6

 قيمت کل )ریال( تعداد نوع هزینه

 4411111 2441 کاغذ

   

   

 جمع کل )به ریال(

4951111  
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 های مواد و لوازم مورد نياز غيرمصرفی:هزینه -3-6

 قيمت کل )ریال( تعداد نوع هزینه

 6951111 41 حمل و نقل داخل شهری

   

 جمع کل )به ریال(

  ریال 6951111

 ها:سایر هزینه-4-6

 جمع کل )ریال( شرح

 31491111 استفاده از مشاوران

 جمع کل )به ریال(

  

 

 

 های طرح:جمع کل هزینه -5-6

 جمع کل )به ریال( هاجمع هزینه نوع هزینه
 351411111 351411111 هزینه های پرسنلی
 351611111 4411111 هزینه های مصرفی

 322611111 6411111 هزینه های غيرمصرفی
 334051111 (52251111درصد کل مبلغ قرارداد) 3 و اجرایی(میحق ناظر )عل

باالسری دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی و 

 حق جلسه
 341151111 (41411111)درصد کل مبلغ قرارداد 51

 414111111 35441111 هاسایر هزینه 

 جمع کل )به ریال(

414111111  
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