
 

  نقش کنترل و ارزیابی
 در روند رشد مؤسسات کوچک و متوسط

  حمید مهدوی
  مدیر مراکز رشد فناوری

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  خدابندهلیال
  کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی

  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  :چکیده
مراکز رشد عالوه بر تامین زیرساختهای حمایتی و ارائه خدمات پـشتیبانی بـه مؤسـسات فنـاوری             

 می بایست بر طبق یک برنامه ریـزی         2 و هدایت و سرپرستی    1مستقر، به دلیل داشتن دو رسالت نظارت      
به دریافت  معین و با در اختیار داشتن اصول و قواعد تعریف شده در دوره های مشخص زمانی نسبت                  

آنچـه لـزوم کنتـرل و ارزیـابی عملکـرد مؤسـسات       . یکسری اطالعات از مؤسسات مستقر اقدام نمایند    
مستقر در مراکز رشد را حتمی و ضروری می کند بواسطه محدودیت منابع مالی دولتـی و تجهیـزات و       

لیـت هـای   امکانات مراکز رشد و لزوم شناسایی شاخص های پیشرفت و کارآیی، میـزان اثربخـشی فعا            
فرآینـد کنتـرل و ارزیـابی       . اقتصادی و پایداری موسسات نوپایی است که، در مرکز رشد مستقر هستند           

-ازش اطالعات و داده هایی صورت مـی       عملکرد واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد براساس پرد        

. دهدنشان می گیرد که چگونگی عملکرد این واحدهای فناور نوپا را در سطوح علمی، مالی و سازمانی                
ایش نحوه کنترل و ارزیابی حجم تولیدات اعم از محـصول یـا خـدمات، گـسترش حـوزه کـاری، افـز                     

 سودآوری، مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی مرتبط به دلیـل ویژگـی خـاص شـرکتهای کوچـک و                   
  متوسط دانش محور در عرصه اقتصادی، از جمله اهدافی است که سعی گردیده است در مقاله حاضر

                                                                 
1) Monitoring  
2) Mentoring 
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تحت عنوان معرفـی الگـویی بـرای فرآینـد          
در ایـن الگـو،     . ارزیابی  بحـث و بررسـی شـود        

معیارهای مشخص، منطقی و کـارا بـرای امتیـاز          
دهی و معرفی شـیوه هـای راهنمـایی عملکـرد           
موسسات برای پرداختن به تمامی عوامـل مـوثر         
در نقاط قوت و زمینه های بهبود و ارتقا نیز مـد         

  .تنظر قرار گرفته اس
  

  مقدمه
مراکز رشد عالوه بـر تـامین زیرسـاختهای         
حمایتی و ارائه خدمات پشتیبانی بـه مؤسـسات         
فناوری مـستقر، وظیفـه نظـارت و هـدایت بـر            

ابزار ایـن   . عملکرد این واحدها را برعهده دارند     
کار،  طراحـی و اجـرای یـک فرآینـد کنتـرل و              

فراینـد ارزیـابی ، فراینـدی چنـد         . ارزیابی است 
 و نیازمند تحلیل های گـام بـه گـام            بعدی است 

عواملی است که برخی درون سازمانی  و برخی         
معمـوال ارزیـابی از ابتـدا       .  برون سازمانی است  

آغاز می شود یعنی با اولین قدم هـایی کـه یـک            
واحد فناور در ارتباط با عملیـاتی کـردن برنامـه           
ــامی    ــد تم ــنظم بای ــور م ــی دارد، بط ــاری برم ک

شناسـایی شـاخص    . وداطالعات جمع آوری شـ    
های پیـشرفت و کـارآیی یـک سـازمان کـاری،            
میزان اثربخشی فعالیت های اقتصادی و پایداری       

موسسه، با رعایت حفظ اسـتقالل واحـد فنـاور          
مــستقر در مرکــز رشــد،  از ضــوابط اصــلی در  

     . چارچوب ارزیابی بشمار می روند

در هر فرایند  ارزیابی معمـوال سـه وظیفـه           
  :ف می شودبنیادی تعری

  ( Impacts )تاثیرات  
  ( Effectiveness )  اثربخشی 

  ( Sustainability ) پایداری 

سعی بر هم راستا کردن کلیه فعالیـت هـای          
یک  موسسه در راستای چـشم انـداز و اهـداف        
آن، ضمن جلوگیری از بروز خطـا و اشـتباهات          
عملکردی، ضریب موفقیت واحد نوپا را افزایش   

ارزیابی عملکرد و با دریافـت      به کمک   . می دهد 
اطالعات از کارآیی موسسه، کیفیـت فعالیتهـا و         
برنامه های موسسه و میزان اثربخـشی عملیـات         

ایـن نظـارت مـستمر،      . کاری بررسی می گـردد    
بویژه در طی زمان استقرار هر واحد فنـاوری در          
مرکز رشد، این امکان را به مدیریت مرکز رشـد          

  :رسی نمایدمی دهد تا موارد زیر را بر
یک واحد فناوری بـرای رسـیدن بـه اهـداف            -

  خود چه راههایی را انتخاب کرده است؟
 چگونه مسیر مورد نظر را انتخاب می کند؟ -

چگونه منابع نیازها و الزامـات را فـراهم مـی            -
 نماید؟
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چگونه از تجربه های عملکـرد بـرای اصـالح       -
 فرآیندها استفاده می نماید؟

حد براسـاس شـاخص هـای       آیا روند رشد وا    -
 تعریف شده می باشد؟

 آیا در مسیر صحیح حرکت می کند؟ -

وضعیت واحـد بـرای ادامـه حرکـت چگونـه           -
 است؟

آیا الزم است تغییراتـی در برنامـه کـاری داده            -
 شود؟

این سؤاالت و بسیاری سؤاالت مشابه دیگر       
به مدیریت مرکز رشد کمک می کند تا اطمینـان          

 درسـتی انتخـاب شـده انـد و          استراتژیها به  یابد
واحد فناوری طبق برنامـه و بـا انجـام اقـدامات            
. الزم و کارا در مسیر صحیح قـدم بـر مـی دارد            

چنانچه امکان ادامه فعالیـت در راسـتای برنامـه          
محوری اولیه وجود نداشته باشد، حتی االمکـان        
بــا در دســت داشــتن اطالعــات واقعــی از نــوع 

 به توقـف و یـا        عملکرد  موسسه ، امکان توصیه     
  .تغییر و اصالح برنامه وجود دارد

کارآیی و اثربخشی اقدامات یک موسسه در       
شکوفایی یک ایده تا مرحله تبدیل به محـصول،         
برنامه هایی که  برای ورود محصول بـه بـازار و        
پیشبرد کسب وکار توسـط موسـسه انجـام مـی           
شود و چگونگی تاثیر نظـارت و هـدایت مرکـز           

ری فرآیند کنتـرل و ارزیـابی بـر         رشد  با بکارگی   
عملکرد واحدهای فناوری مستقر به عنوان یـک        
فرآیند سیستمی، در این مقاله مورد توجـه قـرار          
گرفته است تا الگو یی از این فرآیند بـه عنـوان            

  .یک راهکار عملی ارائه گردد
  

  سابقه ارزیابی از دیروز تا امروز
پس از جنگ جهـانی دوم، توسـعه نظـام و           

ی پیچیـده کنتـرل کیفیـت سـطوحی از     روش ها 
ابزارهای مدیریتی را عرضه نمود، ولی به زودی        
افزایش رقابت در بازارها نشان داد کـه نیـاز بـه            
ابزار کارآمدتری است که در پاسخ به ایـن نیـاز           
نظام هـای تـضمین کیفیـت و سـپس مـدیریت            
کیفیت و استانداردهای جهـانی متناسـب بـا آن          

یـر کیفیـت  مرحلـه       مـدیریت فراگ  . پدیدار شـد  
پیشرفته تری از تالش های بشری در این حوزه         
به شمار می آید و از پیچیده ترین ابزاری اسـت           
کــه از تکامــل تــالش هــای مختلــف در حــوزه 
مدیریت و ارتقـای بهـره وری بـه وجـود آمـده             

آنچه در تمامی مدل های تعالی سـازمانی        . است
مد نظر است، چارچوبی برای ارزیابی و سنجش        

لکرد و وضعیت امروز و شناسایی زمینه های        عم
از سـوی دیگـر     . بهبود و تعالی سـازمانی اسـت      

راهنمای عملکرد سـازمانها بـرای پـرداختن بـه          
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تمامی عوامل موثر در نقاط قوت و زمینـه هـای           
این مدل ها امکان شناسایی بهتـرین       . بهبود است 

و موفق تـرین تجـارب را فـراهم سـاخته و راه             
انتقال این تجارب و تسری آنها      هایی موثر برای    

بـدین  . در سازمان های دیگر را بوجود می آورد       
ترتیب بستر مناسب جهت ارتقای توان مدیریتی       
در سطح بنگاه های اقتصادی جامعه و کارآمدی        

نگـاهی بـه ارزش هـا و        . آنها تحقـق مـی یابـد      
مفاهیم بنیادین این مدلها،  نـشان مـی دهـد کـه             

م کسب وکار در این     اساس و کلیدی ترین مفاهی    
  .مدل ها مورد توجه قرار گرفته است

  
  چرا کنترل و ارزیابی عملکرد؟

در اکثر مدل ها، هدف از کنترل و ارزیـابی          
عملکرد، اطمینـان از حـصول نتـایج در اجـرای           

بـدون کنتـرل و ارزیـابی، فرآینـد         . برنامه هاست 
کنترل یک ابزار مـدیریتی     . مدیریت ناقص است  
آن این امکان را می دهد تـا        است که بکارگیری    

با شناختی بهتر از شرایط محیطی کار، از فرصتها         
  .بهتر استفاده شود

بدون کنتـرل و ارزیـابی، تـدوین و اجـرای           
. برنامه ها معنی و مفهوم واقعی را پیدا نمی کنـد          

همانگونه که تولیـد یـک محـصول نـامنطبق در           
فرآیند تولید کارخانه مستلزم آنـست کـه واحـد          

 (Q.A) و یا تضمین کیفیـت       (Q.C)کیفیت  کنترل  
قادر به شناسایی و بروز مغـایرت هـا در فراینـد      
باشد و با  انجام اقدامات اصالحی و پیـشگیرانه          

  . می تواند نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید
ــای     ــرکت ه ــاوری و ش ــدهای فن در واح
کوچک و متوسط نوپـا، سیـستم هـای کنتـرل و           

ــالی  ــابی در ســطوح علمــی، م  و ســازمانی ارزی
کـارآیی یـک شـرکت بـا        . اهمیت پیدا می کننـد    

افــزایش حجــم تولیــدات اعــم از محــصول یــا  
ــزایش     ــاری، اف ــوزه ک ــسترش ح ــدمات، گ خ
سودآوری، مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی       

در حال حاضـر بـه دلیـل ویژگـی          . مرتبط است 
خاص شرکتهای کوچـک و متوسـط در عرصـه          

 میزان  "اقتصادی، فرآیند کنترل و ارزیابی، عمدتا     
پیشرفت فعالیتها را از جهت اهداف زیـر دنبـال           

  :می نماید
  تعیین نقاط قوت و ضعف -
 تعیین فرصتها و چالشها -

 تعیین نقاط کنترلی و بحرانی -

ــورد  - ــات م ــه اطالع ــل  ارائ ــرای تحلی ــاز ب  نی
 محورهای عملکردی

ارائه اطالعات مورد نیاز برای تنظیم، بازنگری        -
 و تغییر سیاستها و برنامه ها
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ایجاد توازن بین تعارض های مختلـف کـاری       -
 در یک واحد فناوری 

این مفاهیم در بیشتر بحـث هـای مـدیریتی         
مطرح می گـردد ولـی بـدون در دسـت داشـتن             

ی و کارا بـرای امتیـاز   معیارهای مشخص و منطق  
دهی و بدون تاکید بر نتـایج نمـی تـوان انتظـار             
داشت که بکار بستن این رهنمودها بـه ارتقـای          

  .عملکرد یک موسسه منجر گردد
  

  شاخص های کنترل و ارزیابی 
بطور کلی استفاده از مالک ها و اصولی کـه    
خصوصیات کمی و کیفی را بیان کرده و آنهـا را         

ابی مـی کنـد، شـاخص مـی         قابل بررسی و ارزی   
شاخص ها می تواننـد نمایـانگر واقعیـت         . نامند

های موجود در عرصه فعالیتهای عملکردی یک       
انتخــاب و تعریــف . مؤســسه محــسوب شــوند

شاخصها در شناسایی و درک بهتر نقصان هـا و          
کسریهای ساختاری، نارسایی هـا و کمبودهـای        
ــدامات و    ــود اق ــین بهب ــزی و همچن ــه ری برنام

ا از جهت کمـی و کیفـی تـاثیر بـسزایی            فرآینده
به همین دلیل برای شاخـصها، اطمینـان از         . دارد

واقعی و کمی بـودن داده هـا، کوتـاه و در عـین            
حــال کامــل بــودن پرســشها و حفــظ اســتقالل  
 .شرکت های خصوصی، در نظر گرفته می شود

در نظام کنترل و ارزیابی، تعریف صحیح و        
اری کارآمـد   به جا از شاخـصها، بکـارگیری ابـز        

این شاخصها در فرآیند کنتـرل و       . تلقی می شود  
  :ارزیابی مؤسسات کوچک و متوسط عبارتند از

ــار :شــاخص ســازمانی و ســاختاری  -1  معی
سنجش توانایی مؤسـسه بـرای ادامـه حیـات          
مــستقل بــا تــشکیل یــک ســازمان بــا اجــزاء 

  مشخص و تکمیل نیروی انسانی
معیــار : شـاخص رشـد علمــی و فنـاوری    -2

نجش توانایی موسسه در تبدیل یک ایده به        س
 –محصول و انجام موفق طرحهای کـاربردی        
  توسعه ای در بنگاههای اقتصادی بازار هدف

معیار ): اقتصاد و بازار  (شاخص رشد مالی     -3
سنجش توانایی موسـسه در کـسب درآمـد و          

 مدیریت منابع مالی 

ارزیابی محورهای مذکور به منظور تحلیـل       
سه در انجام فعالیت حـول زمینـه        توانمندی مؤس 

تخصصی، قدرت و توان مـالی بدسـت آمـده و           
  .ساختار و سازمان شکل یافته تلقی می شود

  
  تجربه کاری از یک فرآیند ارزیابی

جهت آشنایی با معیارها و سـطوح ارزیـابی        
پارک های علمی خارج از کـشور و اسـتفاده از           
تجربیات آنهـا  ابتـدا بـه معرفـی کلـی سیـستم              
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این سیستم بر .   استناد می شود Quantelیابی ارز
اساس میزان ریسک پذیری موسـسات طراحـی        

موسسات در این سیستم بـر اسـاس        . شده است 
  :نوع فعالیت به هفت گروه تقسیم می شوند

1. Retail,   2. Manufacture, 
3. Service, 4. Financial, 
5. Wholesale, 6. Direct,  
7. Network  

عیت رشـد موسـسات نیـز در         همچنین موق 
  :شش مرحله تعریف شده است

1.Concept  , 2.Startup  ,  3.Establishment  ,  
4.Growth   ,  5.Maturity  ,  6.Sunset 
محورهای اصلی ارزیابی در این سیستم بـه        
سه دسته، مؤلفه هـا و اجـزاء شـرکت،  فرآینـد             
. فعالیتهای شرکت و  فرهنگ تقـسیم مـی شـود          

  :ارزیابی این محورها عبارت استمعیارهای 
هــدف :   محــور مؤلفــه هــا و اجــزاء شــرکت-

شرکت، بازار، افراد، منابع، تعهـدات، محـیط،        
  سازمان

چشم انـداز،   :   محور فرآیند فعالیتهای شرکت    -
بازاریابی، تولید، مـدیریت، مـالی، سـازمانی و       

  تحقیق و توسعه 
فرهنــگ درون ســازمانی و :   محــور فرهنــگ-

  ون سازمانیفرهنگ بر
ــدود  ــا و  260ح ــاس محوره ــؤال براس  س

ایـن  . معیارهای ارزیابی فوق طـرح شـده اسـت        
سؤاالت توسط ارزیـاب ،کـه دارای تخـصص و          

شرایط الزم است با روش بازدید و مـصاحبه بـا           
در . مدیرعامل شرکت مربوطه تکمیل می گـردد      

این سیستم چرخه عمر یک شـرکت کوچـک و          
.  شـده اسـت    متوسط سه مرحله در نظـر گرفتـه       

مرحله ایده که تبلور کارآفرینی اسـت و توسـط          
یک فرد شـکل مـی گیـرد، مرحلـه راه انـدازی             
کــسب و کــار کوچــک کــه توســط تــیم کــاری 
هدایت می شود و مرحله آخـر کـه ایجـاد یـک             
بنگاه اقتصادی اسـت و فعالیـت یـک مجموعـه           

از آنجـا کـه   . حقوقی مستقل را شامل مـی شـود       
رایط کاری موسـسات    انتظارات این سیستم با ش    

نوپا در شرایط اجتماعی و اقتـصادی جامعـه مـا           
منطبق نیست پیاده سازی الگوی مذکور توصـیه        

  .نمی گردد
در ارزیابی عملکرد مؤسسات و هسته های       
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بـه         
منظور کاهش ریسک مؤسسات ، نظام مند کردن        

ایت و  روند رشد و انجام وظایف نظارت و هـد        
ــوی   ــد از الگ ــز رش ــتی در مرک  Quantelسرپرس

استفاده و سیستمی با معیارهای زیر و بـا توجـه           
به شـرایط موجـود در کـشور، طراحـی و اجـرا             

  . گردیده است
  توسعه خالقیت ها 
 کمک به ایجاد سازمان های یادگیرنده 
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ــای کوچــک و    ــسب و کاره ــازی ک توانمندس
 متوسط

ــر ا   ــه ب ــوث تکی ــدیریت م ــاد م ــق یج ر از طری
  ای از نظام ها و فرایندها مجموعه

ــابی     ــرل و ارزی ــد کنت ــی فراین ــردش کل گ
واحــدهای فنــاوری مــستقر در مرکــز رشــد در  

  . نشان داده شده است1-نمودار 

  

دامنــه فراینــد کنتــرل و ارزیــابی از مرحلــه 
تدوین برنامه ارزیابی شروع و تا تهیـه و تحلیـل    

جام شـده  گزارش های ادواری از ارزیابی های ان    
در ایـن حـوزه عملیـاتی ، تعیـین          . ادامه می یابد  

شــرایط ارزیابــان ، تــدوین برنامــه زمانبنــدی و 
همـاهنگی و اجـرای برنامـه ارزیـابی در حــسن     

  .گذار استاجرای این فرایند بسیار تاثیر
مدل ارزیابی انتخابی بر اساس شاخص هـا        

 در  2 و معیارهای مورد نظر به صـورت نمـودار        
روش دریافـت اطالعـات     . ده است نظر گرفته ش  

به صورت تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بازدید         
  . می باشد

ــسات،   ــابی موس ــرل و ارزی ــستم کنت در سی
برخی مالک ها قابل اندازه گیـری اسـت، ماننـد            
میزان انطباق برنامه کاری با اقدامات اجرایی، در        
حالیکــه ســنجش کمــی برخــی از شــاخص هــا 

ــار ســن  ــر معی ــدرت مــشکل اســت،  نظی جش ق
ســازماندهی و تــوان مــدیریتی، لــذا  مــی بایــد 

بـه طـور    ) و نه تنها خروجـی هـا        ( دستاوردها  
 .عینی تحلیل شوند

وزن شاخص های ارزیابی براسـاس مـدت        
زمان استقرار هر مؤسـسه در دوره انکوبـاتوری          

ایــن تفـاوت بــر اســاس رونــد  . متفـاوت اســت 
رشدی است که از موسسه طـی زمـان اسـتقرار          

 کنترل و ارزیابی

 تدوین برنامه

 رنامه به هسته ها و مؤسساتاعالم ب

 اجرای برنامه ارزیابی

ارائه نتایج به شورای پذیرش و 

 اعالم نتایج به واحد ارزیابی شده

 رفع موارد
 عدم انطباق و اصالح مغایرت ها

 مستندات و اطالعاتثبت 

  ایدورهتهیه گزارشات 

  گزارشات و به روزآوریتحلیل
  ات مشاوره و پشتیبانیخدم

  گردش کلی فرایند کنترل و ارزیابی1-نمودار 
 واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد
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 ماه در   24موسساتی که بیش از     . می رود انتظار   
مرکز رشد مستقر باشند، کـسب حـداکثر امتیـاز          

از آنها قابل انتظـار اسـت و بـرای سـایر            ) 100(

ــسبت  ــه ن ــسات ب ــن وزن مؤس ، درصــدی از ای
ــود   ــی شـــ ــف مـــ ــدول  (تعریـــ .)1جـــ

  
 

  24بیشتر از    ماه18-24   ماه12-18   ماه6-12   ماه6کمتر از   زمان استقرار
  %100  %90  %70  %35  %15  رضریب تاثی

  تاثیر ضریب رمان استقرار در ارزیابی -1 جدول
  
  
  

استفاده از "وزن برخی معیارها مانند البته 
ان استقرار کامل می شروع زم از همان "مشاوران

معیارهای ارزیابی سه شاخص علمی،  .باشد

در دوره مالی و سازمانی و وزن این شاخصها 
نشان  4 و 3، 2های مختلف استقرار در جداول 

  .داده شده است

کنترل و ارزیابی عملکرد واحدهای 
  فناوری

    

        

  محور سازمانی  اقتصادی/ محور مالی   محور علمی و فناوری

  
 ایده محوری

  
  جواز تحقیقات

  
  

ــت،  ثبــــت پتنــ

  اختراع و مقاله

  

  

ــرای  اجـــــــــــــ

/ قراردادهای کاربردی   

  توسعه 

  

ــضویت در  عـــــ

  مجامع علمی 

  

  شناخت بازارزان می

  

  گردش مالیتوان و

  

  تحلیل اثربخشی

  فعالیتهای اقتصادی

  

  

پیش بینـی وضـعیت     

  بازار

  

ــت    ــزی جه ــه ری برنام

  تامین منابع مالی

  

ــزان  ــدات میـــ تعهـــ

  خاتمه یافته

  

مشخص بودن 

  اهداف

  

 میزان حضور 

  دیرعاملمو توانایی 

  

تثبیت و 

  ماندگاری پرسنل

  

  تقسیم وظایف

  

وجــود نیــروی  

  کلیدی

  

ــست   ــود لی وج

  بیمه

وجود سیـستم   

  اطالع رسانی

  شاخص های کلی ارزیابی2-نمودار 
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  نحوه ارزیابی

ف
ردی

  

  شـاخص
سقف 
 کیفی  کمی  امتیاز

      15  مشخص بودن اهداف، چشم انداز، ماموریت و برنامه کاری مؤسسه  1
      13  )های داخلینامهبه روز بودن آن، وجود شرح وظایف و آیینچارت سازمانی، (ساختار سازمانی   2
      12  )عملکرد ساعات حضور، چگونگی ارتباط با تیم، توان اجرایی و (مدیرعامل مؤسسه   3
      7  وجود نیروی محوری یا کلیدی  4
      10  میزان ماندگاری پرسنل مؤسسه  5
      6 ندهپیش بینی جذب تخصص های مورد نیاز در آی  6
      8 استفاده از مشاوران علمی، حقوقی، بازاریابی و آموزشی  7
      8  وجود قرارداد با همه پرسنل  8
      7 وجود لیست بیمه  9
      7 ) اداری–علمی (وجود سیستم اداری و بایگانی   10
      7 وجود سیستم اطالع رسانی جهت معرفی مؤسسه  11

  )محور سازمانی (وزن شاخص های ارزیابی - 2جدول
  
  

  نحوه ارزیابی
  سقف امتیاز  شاخـص  ردیف

  کیفی  کمی
      80  پیشرفت ایده محوری  1
      80  قراردادهای تحقیقاتی کاربردی  2
      10  ثبت اختراع، مقاله، پتنت  3
      10  داشتن جواز تحقیقات و عضویت در مجامع علمی، فنی و تخصصی  4

  )محور علمی و فناوری (بیوزن شاخص های ارزیا -3 جدول



94 

 ...وچکنقش کنترل و ارزیابی در روند رشد مؤسسات ک

 

  
  نحوه ارزیابی

  شاخـص  ردیف
سقف 
  کیفی کمی  امتیاز

      10  وجود برنامه جهت ورود به بازار  1
      10  پیش بینی وضعیت بازار در شش ماه آینده  2
      10  برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی  3
      15  )گذشتهیک سال (گردش مالی قراردادهای منعقد شده   4
      15  )یک سال گذشته(گردش مالی قراردادهای خاتمه یافته   5
      20  توان مالی مؤسسه  6
      20  تحلیل اثربخشی فعالیتهای اقتصادی شرکت  7

  )محور اقتصاد و بازار (ارزیابیی وزن شاخص ها -4ل جدو
  

 در محدوه عددیامتیاز ارزیابی به صورت 
وزن امتیاز سه .  تعیین می شود100 تا 0

فاوت شاخص اصلی علمی، مالی و سازمانی مت
امتیازی که مؤسسات از هر محور ارزیابی . است

 می باشد که با توجه به 100کسب می کنند از 
 زیرص ها، امتیاز نهایی به شرح خضرایب شا

  :محاسبه می شود
C  * 35/0 + B * 25/0 + A *  4/0 = امتیاز نهایی 

  4/0= شاخص سازمانی  تاثیر ضریب
  A=  سازمانی شاخص  ازامتیاز کسب شده 

  25/0 =  و فناوری شاخص علمیتاثیر ریب ض
 B= علمی و فناوری  شاخص امتیاز کسب شده از

  35/0 = )اقتصاد و بازار( ص مالیخشاتاثیر  ضریب
  C = )اقتصاد و بازار( شاخص مالیامتیاز کسب شده از 

 می توان تجربه مرکز رشد در یک نگاه کلی
 اصفهان را طی دو تحقیقاتیشهرک علمی و 

  :ای این سیستم به شرح زیر بیان کرددوره اجر
دستیابی به نتایجی که رضایت تمامی 

 نموده برآوردهموسسات مستقر در مرکز رشد را 
لوب را برای آنان ایجاد می و ارزش های مط

  نماید
 و تامین نیازهای واحدهای شناساییتمرکز بر  
  ؛ناوری مستقر در مرکز رشدف
افزایش مهارت در راهبری و مدیریت  

 برای کاری ثباتاندیشانه همراه با دور
  ؛موسسات
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 کشیدن وضع موجود چالشتقویت روحیه به  
  ؛موسساتدر و بروز تحوالت کاری 

وسعه منابع انسانی و تثبیت در حوزه ت 
- کارهای دانشوکسب اقتصادی در جایگاه 

  ؛محور
 رفع نیازهای راستایمدیریت منابع مالی در  

  .نحو ممکنجامعه و توسعه کشور به بهترین 
  

  بندی جمع
 واحدهای مستقر در مراکز ارزیابیکنترل و 

رشد یکی از وظایف کلیدی و مهم در این 
بدون اجرای این . می شود مراکز محسوب

سیستم ، تضمینی برای کاهش ریسک موسسات 
بدون فرایند . کوچک و متوسط وجود ندارد

ارزیابی حتی اجرای صحیح سایر وظایف مراکز 
ایجاد فضای حمایتی و ارائه خدمات رشد در 

ابتر خواهد ماند به موسسات کوچک و متوسط 
و در نهایت بدون فرآیند ارزیابی قضاوت 
صحیحی از روند رشد مؤسسات نمی توان 
داشت و در نتیجه رسالت نظارت و هدایت 

  .مؤسسات محقق نمی گردد
طراحی و اجرای فرایند کنترل و ارزیابی 

، با انتخاب تصادی اقواحدهایاین گونه 
اطالعات شاخص های عملکردی و بر اساس 

این سیستم . جمع آوری شده محقق می شود
  :شود که باید به گونه ای طراحی و اجرا

 تیم ارزیابی و واحد بین کافی اعتمادزمینه  
  .ارزیابی شده ایجاد شود

لت بازرسی و ا کار ، فارغ از حاجراییفرمت  
 . شودانتخابمچگیری 

 از ترکیب افراد متخصص ، ارزیاب تیم افراد و 
مجرب  وآشنا با امور شرکت های خصوصی 

 .باشند

 . دقت ثبت و تحلیل شودبه آمده بدستنتایج  

رات و ظا منطبق با انتارزیابی لیستچک  
 .اقدامات طراحی گردد

از هر واحد و حفظ اطالعات و اسرار داخلی  
 بهره برداری و نشر آن هرگونه از جلوگیری

 .ر گرفته شوددر نظ

اعالم  واحد ارزیابی شده به اطالعاتبازخورد  
 رویکرد هدایت و راهنمایی بخصوص گردد و

 داشته در موارد مغایرتهای مشخص شده
 .باشد

کمک ارائه راهنمایی توسط متخصصین برای  
یادگیرنده و تاکید بر  شرکتیک به ایجاد 

  .آنتوانمندسازی 
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