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 چکیده



ر که د  باشدیمو یکی از وجوه مدیریت عملکرد   ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان         

 برای متوازن ارزیابی رویکرد از استفاده .است اجراشدهمالی  یهاشاخص یریکارگبهگذشته بیشتر از طریق 

 تحقق برای بلکه برتر عملکرد برای تنهانه هاسازمان این .است مهمی بسیار دستاورد دارویی،های شرکت

 غیرمالی و مالی معیارهای از جامعی سیستم های دارویی بهشرکت بیشتر بنابراین ؛کنندمی تالش مأموریتشان

عملکرد  ارزیابی پژوهشهدف این  کنند ارزیابی را هاآن عملکرد و بدهند انگیزه کارکنان به که دارند نیاز

پژوهش حاضر از نوع  .باشدیمبا توجه به مدل کارت امتیازی متوازن  زهراوی تبریز داروسازی شرکت

د و )مالی، فرآیندهای داخلی، رش داشتن عناصر کارت امتیازی متوازن در نظربا  پیمایشی و کاربردی بوده که

و  یاکتابخانهاطالعات  یآورجمعبا  ،بر اساس این عناصر ییهاهیفرضو طرح  یادگیری و رضایت مشتری(

 لیوتحلهیتجزورد اس پی اس اس مآماری  افزارنرماسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه با استفاده از 

دهد که نتایج نشان میو  قرارگرفته یموردبررس یانمونهتک  تی قرار گرفت. تمامی فرضیات به کمک آزمون

، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری از عملکرد یمدار یمشتراروسازی زهراوی تبریز از بعد مالی، شرکت د

 . باشدیممناسبی برخوردار 

 

داروسازی زهراویکارت امتیازی متوازن، شرکت  ارزیابی عملکرد،: کلید واژگان  

 

 

 

Abstract 

 
         Performance evaluation, one of the main tasks of any organization and is one of the 

aspects of performance management in the past has been implemented through the use of 

financial indicators. Using the balanced scorecard approach for pharmaceutical companies, 

is a very important achievement. These organizations are not only superior performance, but 

also to fulfill their mission work. Therefore, most pharmaceutical companies a comprehensive 

system of financial and non-financial criteria need to give incentives to employees to assess 

their performance. The aim of this study was to evaluate the performance of Zahravi 

Pharmaceutical Co. according to BSC is. The study was a survey applied by considering the 

elements of the balanced scorecard (financial, internal processes, learning and development 

and customer satisfaction) and the hypothesis based on these elements, with data collection 



libraries and documentation and completing and collecting questionnaires using SPSS 

statistical software was analyzed. One-sample t-test all the hypotheses examined and the 

results show that the pharmaceutical company Zahravi Tabriz financial perspective, customer-

orientation, internal processes and learning and growth performance is appropriate. 
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