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مپنا 1نظام مذیریت عملکرد کارکنان شرکت توسعه 

91/4/31-فارسدوم در پروشه ارائه 

قطره دانص هک بخشیدی س شیپ
متصل گردان هب ردیااهی خویص

  1391آرذماه    21و20ششمیه کنفرانس توانمندساسی منابغ انسانی

انسانیمنابغ مدرییت عملكرد  طراحی صرآینداهی توانمندساسی منابغ انسانیرویكردی ربای باس 
: اراهئ کنندگان Hasanzadeh_z@mapnamd1.comسینب حسه سادهرهاتتقی ساده ػلی 

چزا مذیزیت ػملکزد؟

ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21

مذیزیت ػملکزد مذل

تقبا   : کاانون توهاه  )مذیریت شذه  -2سطح

(مسؤوليت اداره و توسعه ي افراد توسط مذیران
(P-CMM)مذل بلوغ قابليت کارکنان 

مذیریت عملکرد -6عنصر
مذل ارزیابی بلوغ منابع انسانی فليپس

(HRM-PST)

ترغيب و تشویق -4معيار مذل هایسه منابع انسانی ایران

هبران خذمات منابع انسانی -4معيار 

توسعه منابع انسانی -5معيار 
مذل هایسه تعالی منابع انسانی ایران

... ...

ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21

چگونه ؟-مذیزیت ػملکزد

ريزی  برهامي و ًدفگذاری  از پس کود می کمک مديران بي کي اصت ای چرخي خٍد جديد مفٌٍم در غملکرد مديريت 
 اجرای کيفيت و ميزان ارزيابی بي ارزيابی، ی دورى ابتدای در خٍد صرپرصتی تدت کارکوان رفتار و غملکرد مٍرد در

 بٌبٍد برای را زميوي چرخي، اين بي بخطيدن اصتمرار با و بپردازهد ارزيابی ی دورى پايان در اًداؼ تدكق و ًا برهامي
ورهد فراًم کارکوان ًای رفتار و ًا غملکرد مشتمر  .ا 
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ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21

؟(EMPOWERMENT)توانمنذساسي 

 دو   ايبا  واو ش   اهذاف كوتاه  داذش ضا هف    تعيين 
 ب نذدااذشو اهااذاف ك اا  چااه چو  باایاي كه كنااه  د  

سهزده  

  تحقاا باا  كه كنااه  باایاي  الزم   اهنمااه  هااهيا ائاا
اهذاف ضه 

  اختياه اش و  اطالعاهش ، داناص ، دهه شاختيه  گذاضتن د 
الزم بیاي كه كنه  

  وش قهد   كه آتینو  دؤثیتیننحوي ك  آنهه  ا ب  ب 
كاا  باایاي  ساايذ  باا  تمااهد  اعهتيااي هااه  كنااذ كاا  

. الزم اسي  ا انجهم دهنذخیوج  ههي دطخص 

EFQM Excellence Model (2003)-Glossary

ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21

زی دعيه هه

دناهب    توانمنذساهزي تعهاذ خاود  ا با       هبیا  -1-1
.انسهن  بطو  آضكه  نطه  د  دهنذ

ضخصه د  جه ي سهزي و بهبود سيستم   هبیا  -2-1
.دا نذانسهن  دطه كي دنهب   توانمنذسهزيههي 

به دنهب  انسهن  و ه نمهنذگه  آناه  د     هبیا  -3-1
تقوااي داا   ا  توانمنذساهزي تعهدا  هسااتنذ و ن ااهم  

.نمهنذ

دناهب    توانمنذساهزي از همسو  ن اهم    هبیا  -4-1
دا   اطميناه  اهوا    انساهن  باه تيييایاش ساهزدهن      

.نمهنذ

ایزانمؼیار رهبزي در مذل جایشه منابغ انساني 

ششمیه کنفرانس توانمندساسی منابغ انسانی
  1391آرذماه    21و20

انسانیمنابغ مدرییت عملكرد  صرآینداهی طراحی باس رویكردی ربای 
انسانیمنابغ  توانمندساسی 

عملكرد کارکنان نظام مدرییت 
مپنا 1شزکت توسعو 

ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21
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مپنا 1مؼزفي شزکت توسؼه 

ششمیه 
کنفرانس 

توانمندساسی 
منابغ انسانی

1391آرذماه20-21

گیو 

دپنه

دپنه 1توسع  

پیوژ  ههي نيیوگهه 

اصت هطٍر  در گازي  ًاي هيروگاى هليدی پيماهنار بزرگػترين،يم تٍصػي. 

ذر)تاهوٍن مجمٍع در
 
 ظرهت بي مگاوات 25.000 از بيض ظرفيت بي هيروگاًي واخد154 ،(91ا

 اين تٍصط مگاوات18و000  ظرفيت بي واخد 116 تػداد اين از هي گرديدى واگذار یک تٍصػي

 .اصت ظدى افزودى هطٍر  هيروگاًي ظرفيت بي ظرهت

هٌا هفر 274 کي باظد می پرصوو هفر 500 دارای ظرکت این خاضر خال در
 
 در هفر 226 و درپروژى ا

.باظود می مشتكر تٌران دفتر

مؼزفي شزکت توسؼه یک

 
ٍاًيوامي داراي ظرهت اين ISOًاي گػ 9001 ، ISO 14000  ، ISO1006 ، OHSAS 18001 

 .می باظد
پروژى مدیریت تػالی تكدیرهامي و صازماهی تػالی بي تػٌد گٍاًیوامي اخذ 
صازمان تػالی و وری  بٌرى ملی جایزى صتارى 3 هامي تكدیر  اخذ
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نشستو پيز و صاليی هب شيد و ضاب سدهرد سزای مغان رفتو بود و آب سده
سبوکطان همو رد بندگيص بستو کمر

ولی س رتک کلو چتز رب سحاب سده
شؼاع جام و قدح نور ماه پوشیده

گان راه آفتاب سده ر مغبچ عذا
ضكستو کسمو و رب ربگ گل گالب سدهرعوس بخت رد آن حجلو با زهاران انس

گرفتو سارغ عشزت صرشتو رحمت
س جرهع رب رخ حور و رپی گالب سده

ضكر ضكستو سمه ريختو رباب سدهس شور و رعبده ضاهدان شيزيه کار

سالم کردم و با مه هب روی خندان گفت
خمارکص مفلس شزاب سدههک ای 

ضعف همت و رایايه کند هک تو کردی هب هک 
خيمو رب خراب سدهس گنج ذاهن شده 

ر  وصال رتسمت ندهنددولت بیدا
بخت خواب سدههک خفتو ای تو رد آغوش 

هب میکده حافظ هک رب تو رعهض کنمبیا 
سدهزهار صف س دػااهی مستجاب 

مپنا 1ضزورت مذیزیت ػملکزد در شزکت توسؼه 

بازخورد ارزیابی براساس الگوي شایستگی مذیران مپنا به مذیران شرکت

نتایج نظر سنجی از کارکنان

 خودارزیابی با مذل ارزیابی بلوغ منابع انسانی فليپس(HRM-PST)

 قابليت کارکنان بلوغ خودارزیابی براساس مذل(P-C MM)

 بازخوردEFQM وBSC

باسخورد ارسیابي بزاساس الگوي شایستگي مذیزان مپنا  
به مذیزان شزکت

نتایج نظز سنجي اس کارکنان

 درغد رضایت مدٍر مٍرد بررصی ردیف

 XX .بػٍرت ظفاؼ و روظن اًداؼ هاري را تػريف هردى اصتمن صرپرصت / مدير 1

مٍزظي هيازًاي 2  XX .لرار مي گيرد ارزيابيمٍرد  هامو بػٍرتو تٍاهمودي ًاي بالكٍى من  ا 

 XX .من موػفاهي اصت مزايايخكٍؽ و  3

 XX . مي باظد هارهوانمواصب جبران خدمات بر اصاس غملکرد  صيشتم داراي ظرهت 4

يد بػمو لدرداهيبي هدٍ اخشن اهجام ظٍد،  هي هاري از  5  XX . مي ا 

 XX .رظد مي هوود و ارتكاء مي يابود طبيػي بػٍرت اليقو  هيفيتپرصوو با  6

ٍارد مربٍط بي ارزیابی غملکرد  XX درغد رضایت کلی از م
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PHILIPSخودارسیابي با مذل بلوؽ منابغ انساني  (PC_ MM)خودارسیابي بزاساس مذل بلوؽ قابلیت کارکنان 
P-CMM

غ جيصطح بٍل ن ٍت اخي فرايوديهاٍه ٍه

5   

بٌيوي صازي 
بٌبٍد مشتمر و ًمشٍيػػي افراد، گروًٌاي هاري و لابليت صازماهي

ا وري مشتمر موابع اهشاهي -22 ٍه

ًمشٍيػػي غملنرد صازماهي -21

بٌبٍد مشتمر لابليت -20

4

بيوي پذيري پيض 
اهمودصازي و ينپارجي صازي ظايشتگيٌاي موابع اهشاهي و مديريت غملنرد همي ٍت

گري -19 مربي 

مديريت لابليت صازماهي -18

مديريت غملنرد همي -17

ٍر -16 داراييٌاي ظايشتگي مد

گروًٌاي هاري خٍدگردان -15

ٌا -14 ينپارچگي ظايشتگي

3

تػريف ظدى
اي موابع اهشاهي و گروًٌاي هاري و ًمشٍيػػي با اصتراتژي و اًداؼ صػي ي ظايشتگٌي ٍت

وگ مطارهػتي -13 فًر

ٌاي هاري  -12 صػي ي گروً ٍت

ٍر -11 فػاليتٌاي ظايشتگي مد

صػي ي مشير پيطرفت ظغلي -10 ٍت

پرورش ظايشتگي -9

امي ريزي موابع اهشاهي -8 بره

تدليو ظايشتگي -7

2

مديريت ظدى
صط مديران صػي ي افراد ٍت ادارى و ٍت تكبو مشؤوليت 

(پرداخت)جبران خدمات -6

ا مٍزش و پرورش -5

مديريت غملنرد -4

مديط هاري  -3

اطات و ًماًوگي -2 ارتب

1

ا غازين
 اصتخدام و بي هارگماري  -1غدم اهجام فػاليتٌاي مديريت موابع اهشاهي 

طزاحي و پیاده ساسي  نظام مذیزیت ػملکزد در 
مپنا 1شزکت توسؼه 

بستزساسي فزهنگي در میان رهبزان شزکت

 جامغ شایستگي کارکنان  طزاحي مذل

طراحی فرآینذ مذیریت عملکرد

اهراي پایلوت در سه پروشه

نهایی سازي نظام و پياده سازي آن در ک  شرکت

مپنا 1مذل جامغ شایستگي کارکنان شزکت توسؼه 

شایستگی هاي عمومی پایبنذي به ارزش هاي سازمانی

شایستگی هاي مذیریتی شایستگی هاي تخصصی

مذل شایستگی 

مپنا 1کارکنان توسعه
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 ن پشت
 
ن دصتي از ظایشتگی ًا می باظد کي بر خشب پشت ًای صازماهی متفاوت بٍدى و مختع ا

 
ظامو ا

این ظایشتگی ًا طی پروژى تػیین ظایشتگی ًای تػدی گری پشت برای پشت ًای مختلف . صازماهی می باظد
 .تػریف ظدى و بي غٍرت ظواصوامي مطاغو بي تایید مدیران مربٍطي رصیدى اصت

ػی در ایفای وظایف روتین واگذار ظدى بر اصاس ظاخع ًای کیفیت، دلت، زمان، رضایت مطتری 1. ػ  کارای

 پروژى ًای مربٍط بي این دورى ارزیابی غملکرد2.

 مپوا غملکرد در ظایشتگی ًای تخػػی بي تفکیک واخدًا و امٍر  1در هظام مدیریت غملکرد ظرکت تٍصػي
 . طراخی گردیدهد

 صاختار صازماهی بي تفکیک امٍر 

همٍهي فرم ظایشتگی ًای یکی از پشتٌای صازماهی 

همٍهي فرم ظایشتگی ًای تخػػی یکی ازواخدًا

شایستگي هاي تخصصي فزآینذ مذیزیت ػملکزد 
کارکنان در شزکت توسؼه 

مپنا 1
ًدؼ گذاری : مػاخبي اول دورى

و ارائي بازخٍرد در ولایع هظارت، ثبت ظٍاًد و : گریمربی  خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی، تخػػی، : صوجض غملکرد

...

 

خر دورى
 
رائي :  مػاخبي ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :تكدیر از کارکوانو اطالع رصاهی 

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

 ارتكاء کارکوان
 تطٍیق و توبیي

 برهامي ریزی و تٍصػي 
 ا مٍزش

... 

مذیزیت ػملکزد در نیزوگاه فارس،هزمشگان، ایزانشهز

یود و ًا ضرورت ,هیروگاى مدو در روزى یک ای جلشي طی ,اول گام در
 
 غملکرد مدیریت ظدى طرخریزی  فرا

 .گردید تطریح اهشاهی موابع کارظواصان و مدیر تٍصط

 

 بوػا بػي پیطػػوٌاد مػدیر تٍصػػػي موػابع اهشػػاهی و
مٍزظی تکمیلػی جٌػت , مدیر پروژى جلشي ای ا 

تٍصػػػػي مٌارتٌػػػای صرپرصػػػتان و مػػػدیر پػػػروژى 
مربػػی , ًدفگػػذاری و تػریػف اهتظػػاراتجٌػت 

 ارزیػػػػابی و بػػػػازخٍرد دًػػػػیو  گػػػػری و راًبػػػػری 
وػػػػگ  ظػػػػوا بػػػػي مباخػػػػ  و فًر تٍصػػػػط اصػػػػتاد ا 

 . ظرکت برهامي ریزی و برگزار گردید

 یوػػػد مٍزظػػٌا و فرا  ظػػایان ذکػػر اصػػػت کػػي ایػػػن ا 
بشػػػیار مػػػٍرد تٍجػػػي و , بػػػٍمی طرخریػػػزی ظػػػدى
 اصتكبال لرار گرفت
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پػػروژى مطػػتالاهي پیطػػوٌادات  ًمکػػاران
 و هظػػرات خػػٍد را در خػػػٍص فػػرم

 ارائػػي غملکػػرد ًػػا و فرایوػػد مػػدیریت

 بٌبػػػٍد در پیطػػػوٌادات ایػػػن و کردهػػػد

کػار گرفتػي  بػي غملکرد مدیریت هظام
 .ظد

 

هذف گذاري: مصاحبه اول دوره
ًدؼ گذاری غملکرد 

و ارائي بازخٍرد در : مربی گری هظارت، ثبت ظٍاًد و ولایع خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی و تخػػی : صوجض غملکرد

 

خر دورى
 
رائي :  مػاخبي ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :اطالع رصاهی و تكدیر از کارکوان

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

 هکات مٌم مٍرد تٍجي: 

هدٍى ظروع جلشي 

تشلط بر ظایشتگی ًا و ارزش ًا 

اًداؼ و اهتظارات روظن 

تػیین الدامات برای ارزیابی ظٍهدى 

 کوودىتػیین الدامات برای ارزیابی 

مٍزش  فرم ًای ًػدؼ, ًای مٍرد هیاز پس از ا 

گػػػػػػذاری و تػریػػػػػػػف اهتظػػػػػػػارات اول دورى در 
اختیار رئیس گروى ًا و مدیر پروژى لرار دادى 

 . ظد

همٍهي فرم ًدفگذاری اول دورى 

 

 

مزبي گزي
ًدؼ گذاری غملکرد 

و ارائي بازخٍرد در : مربی گری هظارت، ثبت ظٍاًد و ولایع خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی و تخػػی : صوجض غملکرد

 

خر دورى
 
رائي :  مػاخبي ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :اطالع رصاهی و تكدیر از کارکوان

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

 ایفػػا کػػردى را مربػػی ارزيػػابي، ارزیػػابی کووػػدى هكػػض دورى درطػػي
ًػػػػا و  ًػػػا، خمايػػػػت  ًػػػا، همػػػػم  هدى مطػػػػاورى  و بػػػي ارزيػػػػابي ظػػٍػ

.راًومائي ًاي الزم را ارائي مي هود

 اًد و ولػػػایع ًػػػػد ظػػٍػ ل دورى ر  مػػػی د از )خشػػػاس کػػػػي در طػػٍػ
 .گرددثبت می ( ارزیابی ظٍهدىجاهب 

هکات مٌم مٍرد تٍجي: 

هظارت مشتمر 

ثبت بي مٍلع ولایع خشاس 

ارائي بازخٍردًای بي مٍلع 

ارائي بازخٍرد از کاهال ًای مختلف 

اهجام الدمات تػیین ظدى برای ارزیابی کوودى 
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91/4/31-فارسدوم در پروشه ارائه 

مٍزش کودگان ارزیاب بي فرمٌا تکمیو هدٍى
 
 دادى ا

 بٍد ظدى

همٍهي فرم ثبت ولایع 

 کارظواصان موابع اهشاهی بي غٍرت پٍیػا در طػٍل
گػػػػػػان در تمػػػػػاس بػػػػػػٍدى و  کووػػػػػد بػػػػػا ارزیػػػػػػابی, دورى

مػػٍزش ًػػای الزم در خػػػٍص اهجػػام 
 
اطالغػػات و ا

فػالیتٌػػای خػػٍزى ًػػای مختلػػف مػػدیریت غملکػػرد 
کارکوان را جٌت ًر چي بٌتر اجرا ظػدن ایػن دورى 

 .در اختیار ایطان لرار دادهد

 

 

 

 

سنجش ػملکزد
ًدؼ گذاری غملکرد

و ارائي بازخٍرد در : مربی گری هظارت، ثبت ظٍاًد و ولایع خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی و تخػػی : صوجض غملکرد

 

خر دورى
 
رائي :  مػاخبي ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :اطالع رصاهی و تكدیر از کارکوان

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

هکات مٌم مٍرد تٍجي: 

تکمیو فرم تٍصط ارزیاب ظٍهدى 

تخػػػػػػیع ولػػػػػایع )تکمیػػػػػو فػػػػػرم تٍصػػػػػط ارزیػػػػػاب کووػػػػػدى
هٌا
 
 (خشاس و ارزیابی مبتوی بر ا

ارصال فرم از جاهب ارزیاب ظٍهدى بي ارزیاب کوودى 

 ٌػػػػػت مػػػػادگی ارزیػػػػػاب کووػػػػدى ج
 
وری اطالغػػػػػات و ا

 
جمػػػػع ا

 جلشي بازخٍرد

خطاًای ارزیابی 

ارزیػػػػػػػػػػػابی / تمایػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػي امتیػػػػػػػػػػازدًی بػػػػػػػػػػػاال
 متٍصط

تػمیم . 

 صختگیری، تشاًو یا مدافظي کاری. 

تازگی. 

مكابلي . 

مداکمي بي جای ارزیابی . 

تػػبات ظخػی ارزیاب . 

مصاحبه آخز دوره
ًدؼ گذاری غملکرد

و ارائي بازخٍرد در : مربی گری هظارت، ثبت ظٍاًد و ولایع خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی و تخػػی : صوجض غملکرد

خر دورىمػاخبي 
 
رائي :  ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :اطالع رصاهی و تكدیر از کارکوان

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

 :هکات مٌم مٍرد تٍجي

برگزاری جلشي تٍافق و بازخٍرد 

  تػیین اًداؼ دورى بػد 

 تػیین الدامات اغالخی 

هدٍى ظروع جلشي 

ولت کافی بي ارزظیابی ظٍهدى بدًید 

 یز از و مثال ًاي غيوي ذهر مػاديق اصتفادى از )گٍئيهلي و پًر
 (ولایع خشاس ثبت ظدى

بازخٍردگیری از ارزیابی ظٍهدى دربارى ارزیابی و مربیگری خٍد 

 ظٍهدىيم هشخي از فرم تنميو ظدى ارزيابي بي ارزيابي ارائي 

اجرای الدمات تػیین ظدى برای ارزیابی ظٍهدى 

اجرای الدمات تػیین ظدى برای ارزیابی کوودى 
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مٍزظػػی تٍصػػػي مٌػػارت
 
 بخػػض, در جلشػػي ا

ًای از فرایود مدیریت غملکػرد بػي غػٍرت 
( Role Playing)ایفػای هكػض 

مٍزش دادى ظد
 
 .ا
همٍهي فرم تکمیو ظدى 

 

 

مصاحبه آخز دوره
اطالع رساني و تقذیز اس کارکنان

ًدؼ گذاری : مػاخبي اول دورى

و ارائي بازخٍرد در : مربی گری هظارت، ثبت ظٍاًد و ولایع خشاس 
 طی دورى 

صوجض در ظایشتگی ًای غمٍمی و تخػػی : صوجض غملکرد

خر دورىمػاخبي 
 
رائي :  ا تبیین هكاط لٍت و لابو  بٌبٍد، ا

مٍزش ًای 
 
امتیازات فرد، ًدؼ گذاری دور بػد، تػیین ا

...مٍردهیازو 

 :اطالع رصاهی و تكدیر از کارکوان

اغالم رتبي کارکوان در ًرکدام از دصتي مطاغو، مػرفی برترین ًا 
...و

 ًػای تکمیػػو مػدیریت تٍصػػي موػابع اهشػاهی پػس از دریافػت  فػرم 
مػػػػػاری ظػػػػدى ارزیػػػػػابی غملکػػػػرد، 

 
ًػػػػای ا ٌػػػػت رتبػػػػػي بوػػػػػدی تدلیػػػػػو  ج

ٍرت کلػی در صػػطح ظػػرکت و ًمکوػین بػػي تفکیػػک  کارکوػان بػػي غػػ
ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و پػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروژى  را اهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممػاوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 . می دًد

  ٍرد تطٍیق و تكدیر کارکوان برتر  .لرار می گیرهدًر دورى م

 غالوى بر ایوکي کارکوان با امتیاز باال مطمٍل پاداش ًای مادی و
ًػای لبػػو رظػػد گردهػد، مػوػٍی مػػی  کارکوػػاهی کػػي هشػبت بػػي دورى 

ٍرد لدرداهی لرار خٍاًود گرفت  .چطمگیری داظتود هیز م

 اهشػػػاهی از ایوتراهػػت، خبرهامػػػي، ًمػػػایض مػػدیریت تٍصػػػػي موػػابع
ًػػػػا و ًػػػػػا ... ًػػػػای صػػػػػازماهی، برد بػػػػػرای مػرفػػػػی و تكػػػػػدیر از بٌتػػػػرین 
 .اصتفادى خٍاًد همٍد

 را بػػر رتبػػي بوػدی کارکوػان واخػد موػابع اهشػاهی
 .اصاس فرم ًای تکمیو ظدى اهجام می دًد

زمایطػی
 
ٍرد گػزارش , در دورى ا بػي ارزیػػابی بػازخ

 .ظٍهدى و ارزیابی کوودى ارائي گردید

 همٍهي کارهامي غملکرد ارزیاب ظٍهدى 

 زمایطػػی در
 
ٍرت کامػػو در دورى ا پروصػي بػػي غػػ

 .پروژى پیادى صازی گردید

 ًدفگػػػػػػػػػذاری و تػریػػػػػػػػػػف اهتظػػػػػػػػػػارات دورى دوم
غاز گردید

 
 .اهجام گرفت و دورى دوم ا

تغییر و تدٍل غوػر ذاتی ًر کشب و کار اصت  
بٌبٍد زیباترین ظکو تدٍل اصت  
بٌبٍد ماهود تغییر ًمیطگی اصت  

بوابراین پایاهی هیشت  
جز صپاس ًمراًی تا این مرخلي  


