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 1  نظام انگیزش و بهره وري:موضوع مورد

                                      
                                       انسانی منابع نظام انگیزش و نظام بهره وري: مورد مطالعه  موضوع                                   

                                                   
که این .توسعه کشور  موظف است که بهره وري را در سازمان ارتقا دهدپنجم بر اساس قانون و برنامه استان سازمان آب و فاضالب 

  .امر از سوي وزارت نیرو نیز به کلیه سازمان هاي وابسته ابالغ گردیده است
  

ه سمت ارتقا بهره مدیرعامل شرکت، مدیر سیستم ها و تعالی سازمان را در یک سال گذشته موظف به تهیه برنامه براي حرکت ب
  .وري منابع انسانی نمود

  
  .طبق برنامه مصوب اقدامات ذیل در این شرکت انجام شد، برگزاري دوره هاي آموزشی و انتخاب مشاور از دانشگاه 

با وجود ساعتها آموزش برگزارشده و حتی وجود مشاور مورد تایید مرکز ملی بهره وري ممیزي انتهاي سال نشان می دهد که 
و سرعت و دقت در فعالیتهاي  ردنارضایتی از سوي ارباب رجوع همچنان وجود دا .ردیابی نیستقابل  ،، تاثیر قابل توجهینایرا

  .یستسازمانی نیز از بهبود قابل توجهی برخودار ن
  

جنابعالی در این همایش روند  که مدیرعامل محترم در یکی از همایش هاي بزرگ ملی با جنابعالی آشنا شد و متوجه گردید
  :یده ااستقرار سیستم بهره وري را اینگونه تعیین نمود

  
 بهره وري منابع انسانی طراحی سیستم  -1
 آموزش منابع انسانی -2
 ایجاد سیستم کنترل و پایش -3
 اصالح و بهبود -4
 نظام انگیزش -5
آنها رفته و سازوکاري را ارائه نمایید که چگونه می توان نظام جنابعالی دعوت کرد تا به سازمان  آقاي مدیرعامل از ین راستا مدر ه

  .انگیزش را به سیستم بهره وري مرتبط نمود
  :خواهشمند است

 .سازوکار استقرار نظام بهره وري را با تمرکز بر همسویی آن با نظام انگیزش براي آنان بیان نمایید  -1
 .انگیزش را نیز بیان نماییدچالش هاي عدم موفقیت کامل نظام بهره وري و نظام  -2
با توجه به اینکه شما مشاور آن سازمان نیستید این فنون را بگونه اي بیان نمایید که همکاران آقاي مدیرعامل بتوانند آن  -3

  .را انجام دهند
   


