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مپنا 1نظام مدیریت عملکرد کارکنان شرکت توسعه 

91/4/31-فارسدوم در پروژه ارائه 

قطري داوش کً بخشیذی ز  

پیش

متصل گردان بً دریبٌبی 

کىفراوس تُاومىذسبزی مىببع  ٌشمیه

اوسبوی

دی  30َ  29

  1393مبي

کبرکىبنبرداشت استفبدي از 

برای بٍبُد رٌبری مىببع 

اوسبوی

:  ارائً کىىذگبن

ٌراتتقی زادي علی 

زیىب حسه زادي
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ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

رَبری مىابع اوساوی

 مشترر  يجًٌ 

متتتتتتذ ُای

در  شايستتتر ی

ستتتتتتت  

 شركت 65 

مذل شايستر ی  

مپىامذيران گريٌ 

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

اسرفادٌ از ورايج برداشری كاركىان

برای بُبًد رَبری مىابع اوساوی

 بیريوی مىرًربا َمکاری

رّثزی هٌاتغ اًساًی ًتایج تزداضتی
هٌتَریٌگ
(GROW 

Model)
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GROW MODEL

Goal Setting

Reality

Option

Will

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

با اسرفادٌ از برداشت كاركىان مىرًريىگفرآيىذ 

ارسیاتی
تزداضت کارکٌاى

تؼییي پزسص ّا
تا هطارکت هدیز

تزگشاری گزٍُ 
کاًًَی تا کارکٌاى

تزگشاری جلسِ 
تزًاهِ ریشی تا هدیز

تزگشاری جلسات 
پایص پیطزفت

هٌتَریٌگ



4

مپنا 1نظام مدیریت عملکرد کارکنان شرکت توسعه 

91/4/31-فارسدوم در پروژه ارائه 

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

كاركىانارزيابی برداشت 

 استفادُ اس هدل تا کارکٌاى ارسیاتی تزداضتHay Group

 تا تیص اس ًین لزى ساتمِ ٍ تجزتِ در  الوللیضزکتی تیي  گزٍجّی

ٍ رّثزیهٌاتغ اًساًی هدیزیت خدهات هطاٍرُ ای ارائِ 

 ِگرزٍج در ضزکت ّای سیادی تَسط ّی ایي تحمیك اًجام ّز سال  ،

فَرچَىاٍل  ضزکت 500هجوَع اس  ضزکت 250در 

 همایسِ ضزکت تا سایز ضزکت ّای اهکاى ُ هیراًییي ضرزکت   ، گرزٍ

خاٍرهیاًٍِ هیاًییي ضزکت ّای  تاال ػولکزدّای دًیا تا 

HP-2011
Middle 

East-2011

Oil & Gas-

2011

Manufact-

2011
GI-2008

MAPNA 

GROUP

سئُال 50بعذ 14

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393
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اثربخشكاركىان 

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

مشاركت مذيرَا با تعییه پرسش 

محًر مًرد 
مقايسٍ َارضايت كاركىانمذير خًدارزيابیعىًان سًالبررسی

فزایٌد ضیَُ ٍ 
ضزایط کاری

ضدُ است  تؼزیفام تِ درستی  کاریهي در هجوَػِ  ٍظایف

حجن کاری کِ اس هي اًتظار هی رٍد هٌطمی است 

تَجِ احتزام ٍ 
لدرداًی

. ضَم هیٍالغ  لدرداًیدّن  هَرد تحسیي ٍ  هیرا خَب اًجام  کارم ٍلتیهؼوَالً 

ضَد  هیهجوَػِ تا احتزام رفتار  ایياس  فزدیتا هي تِ ػٌَاى 

ضَم  هی حوایت سًدگیٍ  کار تیيتِ تؼادل  یاتیدست  تزای

. هافَق هي تا ّوِ رفتار هٌصفاًِ دارد

 کٌن تیاىرا  ًظزاتنتَاًن  هی تٌثیٍِ  تَتیخهي آساداًِ ٍ تدٍى تزس اس 

هدیزیت 
ػولکزد

. سیستن ارسیاتی ػولکزد ػادالًِ ای دارد 1ضزکت تَسؼِ 

.   گیزم هی، تِ طَر هٌظن ٍ ضفاف تاسخَرد کارمدر هَرد درست اًجام دادى  

فزصت ّای 
هٌصفاًِ است  هدیزیتی ّایاًتصاب پیطزفت

تَاًوٌدساسی

. تِ خَتی استفادُ هی ضَد  ّاین تَاًاییدر ضغلن اس هْارت ّا ٍ 

. در ضغلن فزصت اًجام کارّای جالة ٍ چالص تز اًییش فزاّن است

. تییزم کارخَد را  تِ  ٍریتَاى تْزُ  حداکثزتَاًن  هی کِاست  ایتِ گًَِ  کارم هحیط

اختیارات ٍ 
آسادی ػول

. کٌن گیزی تصوینتَاًن آساداًِ  هیتزای اًجام کارم در صَرت ًیاس 

. ضَم هی تطَیك کارّاارایِ رٍش ّای  جدید ٍ تْتز  در  اًجام  تزای

. کاری هي است ّای ٍدغدغًِظزات، پیطٌْادّا  پذیزایهافَق هي 

ّوکاری
ترِ    داریرن  ًیاسدر ساسهاى تِ آى ّا  کِ ّاییهي اس طزف ٍاحدّا ٍ دپارتواى  کاریهجوَػِ 

ضَد  هی پطتیثاًی خَتی

. دارد جزیاى خَتیتِ  تیوی کارٍ  ّوکاریهي  کاریدر هجوَػِ 
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برگساری گريٌ كاوًوی با كاركىان

معرفی طرح تًسط مرً یان مىابع اوساوی

ارائٍ ورايج ي مقايسات بٍ كاركىان

 مىرًرطرح پرسش َا تًسط

ٍبحث ي تبادل وظر ريی ورايج ي علل مربًط

ريشٍ يابی وارضايری َا

ٌشتمیه  

کىفراوس  

تُاومىذسبز

ی مىببع 

اوسبوی

29  َ30

دی مبي

1393

برگساری جلسٍ بروامٍ ريسی با مذير

AC

DISC

360

تحلیل ي طبقٍ بىذی يافرٍ َای گريٌ كاوًوی

مقايسٍ ورايج بذست آمذٌ با ورايج ساير ابسارَا

برگساری جلسٍ با مذير ي ارائٍ يافرٍ َا

ارائٍ بروامٍ َای پیشىُادی ي تًافق برريی آن

زماوبىذی اجرای بروامٍ َا

تًافق ريی زمان جلسٍ بعذی
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برگساری جلسات پايش پیشرفت

مرير میسان اجرای بروامٍ َا

دريافت بازخًرد مذير از اجرای بروامٍ َا

بررسی قذم َای آتی ي تًافق ريی آوُا

 زماوبىذی اجرای قذم َای آتی

 بعذیريی زمان جلسٍ تًافق

بب تشکر از تُجً شمب
علی تقی زادي ٌرات
taghizadeh@piau.ac.ir

taghizadeh.herat@gmail.com


