


1

فهرست          

1.............فهرست.............................................................................................................

2..سرمقاله......................................................................................................................

3...............سخن مدیرعامل...........................................................................................

4......................................................شورای جوانان.......................................................

مقاالت

6......ساز..... و ساخت صنعت در انساني منابع مدیریت برای هدفمند ریزی برنامه -

11انساني................................... نیروی وری بهره کاهش یا افزایش در مؤثر عوامل -

15...نفت.................... صنعت در انساني منابع و مدیریت های یافته کاربرد و ژاپن -

18..........................................................................جوادی.............مصاحبه با مهندس 

22..................................................................های شایستگي(................ ترجمه )مدل

24...........................................................................................اخبار داخلي...................

   28..........................................................................................گزارش.............................

30.................................................................................................اخبار عمومي............

31......................................................................................معرفي کتاب.........................

33........................................................................................پروژه های در دست اجرا..

 مجید پرتوی نصر  طراحی و تنظیم گاهنامه : 

،شقایق مه پور  پریسا مقدم، ،پورنرگس اسمی، حسین ساالر مرجان ابراهیم خانی،           همکاران این شماره :

محمدحسین نوری و سید محمد میرهاشمی، امیر نجاتی 

 مهسا ابراهیم خانی                              :  یر سردب

با تشکر از جناب آقای مهندس هوشنگ رسته که حامی و پشتیبان شورای جوانان در تهیه این گاهنامه بودند.



 

2 

 

 

 

 

 

         سرمقاله      

      نویسنده:  محمد حسین نوری                                                                                     سرمقاله    

ک  ی جسم ارزشمندترین دارایی یک سازمان نیروی انسانی متعهد و دانش مدار است. نیروی انسانی به     

سازمان روح می بخشد. نحوه ارائه خدمات، کیفیت محصوالت، خالقیت و نوآوری، بهره وری هزینه ها تا حد  

منابع انسانی متمرکز شده است. مهمترین مزیت یک سازمان به رقبای  یو بهره ور تزیادی بر روی کیفی

های فراوان در عرصه فناوری خود در اقتصاد دانش محور امروز نیروی انسانی است. حتی با وجود پیشرفت 

هنوز نیروی انسانی نقش حیاتی و راهبردی در حل مشکالت و عینیت  ،و ماشینی شدن بیشترفعالیتها

بخشیدن به اهداف دارد. به طور کلی موفقیت و کارایی یک سازمان تا حد زیادی وابسته به، فرهنگ و  

اشته باشد و به  د باالیی گر نیروی انسانی انگیزهدلبستگی به سازمان، انگیزش و رضایت منابع انسانی است. ا

 خوبی برانگیخته شود رسیدن به اهداف مطلوب به آسانی در دسترس خواهد بود.

از این رو می توان ارتقا سطح آمادگی و دانش کارکنان در جهت پاسخگویی به نیاز های جدید سازمان      

نان وارتباطات سازمانی واحد های مختلف، طراحی شاخص و افزایش انعطاف پذیری آنها، ارتقا دلبستگی کارک

وظایف مدیران  به منظور تحقق شایسته ساالری و تدوین شرح بازده محور در حوزه سرمایه انسانی های

چند مثال از برنامه ریزی در  انسانی با هدف رشد نیروی با تجربه و متعهد به عنوان اجرایی در حوزه منابع

 سرمایه انسانی نام برد.ورسازی  جهت بهره

خانواده منسجم،  یک محیطی دوستانه همانند ایجاد از دیرباز با 1۴2گروه مهندسین راه و ساختمان     

 1۴2شورای جوانان  تربیت نیروهای متخصص و متعهد شده است. بین اعضا وموفق به ایجاد رابطه صمیمی 

وتان وی انسانی، میان تجربه سی و چند ساله پیشکسبا تدبیر مدیریت محترم تشکیل شد تا در مسیر رشد نیر

و انگیزه و نشاط جوانان پیوندی ایجاد کند و بستری برای رشد و شناخت استعدادهای جوانان به وجود آورد.  

 تر باشد.  به امید آنکه این جوانه سبز با رشد در بستر ریشه ای تنومند درختی تکامل یافته

رشد نیروی  انسانی و اهتمام به به نیروی همدیر هیئت از اعتماد نمودیکه خود  1۴2شورای جوانان     

وظیفه تنظیم گاهنامه را برعهده داشته و مطالب این  1۴2جوان و متعهد است، به نمایندگی از خانواده 

 مجموعه با هدف تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در این راستا تنظیم گردیده است.
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 سخن مدیر عامل                                      

 هب انم خدا 

گام              کاران و ساری  امخانوادهکردم آینده روشنی ربای خود، یم تالش  941ربای تأسیس شرکت  9531رد بهار سال   هکیهن متصور  مهم

ی ربای اهداف الحظهور جوانی داشتم هک ، عالهق و ش  نفساعتمادهبارنژی مثبت، قدرآنو انپیدا بود  انمشخصیز  چ همهینکه باابودم. 
 و شریک باشم .  سفرهممسیر را باید با دوست، همراه ،   شتمخودم رتدید نکردم و باور د ا تبلندمد

کان راهبری  941اکنون هک شورای جواانن شرکت  فعالیت خودش را آغاز کرده شکی ندارم هک این شورا موفق و رد آینده زندیک س
 را رد دست خواهد گرفت .  941شرکت 

 شده است :  " بحران رد راهبرد شرکت اهی زبرگ " رد نشرهی معتبر    بیز   ینس   ویک منتشرچندی شیپ مطلبی تحت عنوان 

های  اگر چالش مدریان رد  دهه نود میالدی این بود هک شرکت اهی عظیم را  هب رقبای چاالکی تبدیل کند ، چالش سالهای آینده اتخاذ روش 
ز  داش رد نظر بگیرد . ه خالقیت و کارآفرینی تشویق کند و ربای آن پااتزه ایست ات یگتسبمه و اشتراک منافع را هب اندا

کاری رد شورا نیب  اعضاء باشد .   هب نظر بنده یگتسبمه و اشتراک منافع می تواند محور اصولی و اساسی هم

ه آرزو دارم شادابی ، رالزم است یادآوری کنم اینجانب امککان حمایت خود را از شورای جواانن و هدفهای آن اعالم داشته  و هموا 
        سالمتی و موفقیت همراه زعزیانم رد شورای جواانن باشد .     

 مدریعامل –هوشنگ رسته 
  9514شهریور 
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 شورای جوانان            

 محمد میرهاشمی سید: نویسنده   ن                                                                                 جوانا شورای معرفی

قریب به چهار دهه در حوزه  1۴2گروه مهندسین راه و ساختمان    

 عمرانی کشور، خاصه بیمارستان سازی مشغول به فعالیت بوده است.

حاصل این فعالیت بی شک تجربیات فراوانی در حوزه های مختلف از 

مباحث فنی و اجرائی تا مدیریت نیروی انسانی است. از چندی پیش 

گرفته از طرف مدیرعامل محترم و با هدف نیل  با برنامه ریزی صورت 

به چشم انداز مورد نظر، استخدام و جذب نیروهای جوان در بخشهای 

مختلف در دستور کار شرکت قرار گرفت و با حساسیت قابل توجهی 

 در بازه زمانی یکساله الیه جدیدی از نیروهای جوان تشکیل گردید.

با مردان و زنان جوان  یآت یتحقق چشم انداز شرکت در سالها     

 که است یکارآمد ابزار ازمندین مهم نیا اما نمود خواهد دایتحقق پ

 تایتجرب انتقال و استعدادها شناخت جهت باشد یا نهیزم و بستر

  یورا،ش رهیمد ئتیه به محترم رعاملیمد شنهادیپ با. گذشته یسالها

 1۴2اده خانو جوان زنان و مردان از یگروه ". دیگرد لیتشک جوانان

 نی. عنوان ا"مختلف یها تخصص از و سال 35 تا 25 یدر بازه سن

  باشد یدیتاک تا دیگرد انتخاب شورا کلمه از مشتق مجموعه

  شیزا مفهوم به یساز میتصم. جمع نظرات به احترام و یبرکارگروه

 هبود شورا نیا اهداف گرید از شرکت  یها برنامه با متناسب یفکر

 بر در یا حرفه و یاجتماع مختلف یر حوزه هاد را یعیوس دامنه که

 که است باور نیا بر 1۴2 ساختمان و راه نیمهندس گروه. ردیگ یم

  آموزش  و شناخته ستیبا یم شورا نیهم در شرکت یآت رانیمد

شالوده  شمسی 60 و 50که دهه یجوانان گرید عبارت به.  نندیبب

 شرکت را بنا نهادند و محور نظرات و تحلیل ها بودند اکنون این

( را می بایست به نسل بعدی STATUSمقام )

 بسپارد.       

  22/10/23در اولین جلسه شورا که در مورخ      

در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد اهداف 

این شورا به اعضا تشریح گردید و از ایشان خواسته 

شد تا در این ارتباط مرامنامه ای با همفکری 

از  اهشش میکدیگر تنظیم نمایند. اکنون بیش از 

صل حا تاریخ تشکیل شورای جوانان گذشته است و

کار تا کنون از نظر نگارنده بسیار مثبت ارزیابی می 

شود چرا که اوالَ این شورا هویت مستقل خود را در 

بدست آورده و در ثانی فضای سالم و  1۴2خانواده

صمیمی ایجاد شده موجب تسهیل در چرخش 

کاری شرکت گردیده است. بدون شک روند کاری 

ی نیز بوده شورا از آغاز تا کنون دارای نقاط ضعف

است که با همدلی و همفکری همکاران محترم و 

 اعضاء شورا قطعاَ بر طرف خواهد شد. 

در  1۴2به نظر می رسد نسل جوان خانواده     

راهی می رود که نسل قبلی با درد و هزینه بسیار، 

هموارش کرده است و بر اسبی سوار است آماده 

ان زرگتاخت. امید است با بهره گیری از تجربیات ب

و پیشکسوتان شرکت، نیروهای جوان، آینده 

 درخشانی را برای خود و شرکت رقم بزنند.
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 شورای جوانان                                      
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 شغل لیوتحلهیتجز فرآیند

 

 

 

 

 مقاالت     

 اهیم خانیمهساو مرجان ابرگردآورنده:             ساز و ساخت صنعت در انسانی منابع مدیریت برای هدفمند ریزی برنامه

 تننظرگرف در بدون. است تأثیرگذار و محوری نقش یك ، شهری سازی وانبوه ساز و ساخت  صنعت در فعال های شرکت رسیدن در انساني منابع نقش    

 سنجي رنظ برای پرسشنامه یك از تحقیق این انجام در. یابند دست شان کاری اهداف به توانند نمي ها شرکت این انساني، منابع مختلف شرایط و نیازها

 شده گرفته کمك ، خویش مدیریت تحت عمراني های کارگاه انساني منابع درباره شهری سازی انبوه و ساز و ساخت صنعت در شاغل پروژه مدیران از

 :است موارد این شامل انساني منابع مدیریت وظایف.  است

  پایمال مشاغل متقاضیان قانوني وحقوق وحق گیرد انجام مقررات و قانون درچهارچوب امر این که طوری به عمراني درکارگاه براستخدام نظارت -1

  کارگاه نیاز مورد انساني نیروی تأمین برای ریزی برنامه -3.  گردد معین و مشخص هریك های ویژگي که طوری به مشاغل وتحلیل تجزیه-2.نگردد

  شایسته و بهترین استخدام و انتخاب-5. داراهستند عمراني درکارگاه استخدام رابرای کافي شرایط که کساني شناسایي ،یعني کارمندیابي-4. عمراني

 ایشان وبه تسهیل را عمراني کارگاه به جدید کارکنان ورود که هایي برنامه وتنظیم طراحي -6. عمراني درکارگاه مشاغل تصدی برای ممكن نیروهای ترین

 ظاهر به های مرخصي و غیبت کاهش برای تدابیری اتخاذ-8. کارکنان آموزش-7. بیابند رادرآن خود اجتماعي و کاری صحیح جایگاه تا کند مي کمك

  بتواند که مزایا و حقوق پرداخت برای سیستمي طراحي-11پاداش سیستم طراحي-10. کارکنان عملكرد ارزیابي سیستم طراحي  -9. آنها کنترل و موجه

. عادی ساعات در کار راندمان افزایش با ضروری غیر های کاری اضافه کاهش-12. نماید رقابت ها عمراني کارگاه سایر با کارا نیروهای نگهداری و جذب در

 .انضباط سیستم طراحي-15. کار محیط وایمني بهداشت سیستم طراحي-14. کارکنان شكایت یا ها خواسته به رسیدگي برای سیستمي طراحي -13

 شغل تحلیل و تجزیه فرآیند

 و شود مي شامل را وظایفي چه شغل هر شود مي معلوم شغل وتحلیل تجزیه با     

. است الزم هایي توانایي و ها دانش ، ها مهارت چه آن شایسته انجام و احراز برای

  عمراني کارگاه کل:اول مرحله: است مرحله 8 شامل ، شغل وتحلیل تجزیه مراحل

 و هماهنگي آن کلي اهداف و بافت با فعلي مشاغل شود معلوم تا گردد مي بررسي

 مختلف ومشاغل واحدها ساختار است الزم منظور بدین. خیر یا دارد مطابقت

 از منظور که گردد مي معین: دوم مرحله. شود مشخص یكدیگر با آنها وارتباط

 چه آید مي دست به طریق این از که اطالعاتي از و چیست شغل تحلیل و تجزیه

 تحلیل و تجزیه برای مشاغل از ای نمونه: سوم مرحله. شد خواهد ای استفاده

 عمراني،بسیار کارگاه در مشاغل همه تحلیل و تجزیه و مطالعه. شود مي انتخاب

 منظور این به مشاغل از هایي نمونه معموال رو این از است، پرهزینه و گیر وقت

 و سرپرستان از نظرخواهي و پرسش از استفاده با: چهارم مرحله. شود مي انتخاب

  خصوصیاتي و شغل هر درباره الزم اطالعات ، کاری مختلف های بخش متخصصان

. گردد مي آوری جمع برآید کارش عهده از بتواند تا باشد دارا باید آن شاغل که

. شود مي تنظیم شغل شرح آمده دست به اطالعات از استفاده با: پنجم مرحله

 مرحله.  شود مي تنظیم آن احراز ،شرایط شغل ویژگیهای براساس: ششم مرحله

  طراحي است آمده دست به گانه شش مراحل طي که اطالعاتي از استفاده با: هفتم

 یك در ها مسئولیت و وظایف شغل،تنظیم طراحي از منظور.  گیرد مي انجام شغل

 به بازدهي حداکثر که است نحوی به یكدیگر به وابسته مشاغل از گروهي یا شغل

 اریک زندگي کیفیت بهبود نهایت در و پیشرفت و رشد رضایت، باعث و آید دست

  در تا شود مي ارزیابي شغل طراحي مختلف مراحل: هشتم مرحله. شود کارکنان

  شغل وتحلیل تجزیه از که اطالعاتي. آید عمل به آن در الزم اصالحات نیاز صورت

 رارق استفاده مورد انساني منابع مدیریت به مربوط مختلف امور در آید مي دست به

 ،آموزش انتصاب، و انتخاب یابي، کارمند:  از عبارتند آنها ترین مهم که گیرد مي

 .شغل طراحي دستمزد، و حقوق عملكرد، ارزیابي بهداشت، و ایمني

 انسانی منابع اطالعاتی سیستم

 هب یك هر که گیرد مي صورت بسیاری تحوالت و تغییر اجتماعي، محیط در امروزه

 از اشين آثار با مقابله منظور به. گذارد مي تاثیر انساني منابع مدیریت در شكلي

 متداول تدریج به عمراني های کارگاه در مذکور روش از استفاده تحوالت، این

  ندیب طبقه و وتنظیم تهیه ، انساني منابع اطالعاتي سیستم از منظور.  شد خواهد

 : مانند ، کارکنان واداری شغلي ، شخصي احوال به مربوط ضروری اطالعات کلیه

 هب و مسؤولیت عدم احساس ، کاری کم ، انضباطي مسائل ، عملكرد نحوه ، اعتیاد

  را نيانسا منابع درباره عقالیي گیری تصمیم که است اطالعاتي کسب ، کلي طور

  وتاهک دقیق، و صحیح ، روز به باید اطالعات این. پذیرسازد امكان عمراني کارگاه در

 تصور قانوني مقاصد برای و کامل، ، مناسب و مربوط مختصر، و هنگام به باشندو

-1: است شرح این به عمراني کارگاه انساني منابع اطالعاتي سیستم اهداف.  گیرد

 خدمات و اطالعات ارائه در سرعت-2. کارکنان ای حرفه وپیشرفت رشد به کمك

  تالش و انساني منابع نیازهای و کمبودها شناخت-3. کارگاه انساني منابع مورد در

 افراد وضعیت از ازکارگاه خارج یا داخل رتبه عالي مدیران آگاهي-4.  آنها رفع برای

 .مدت بلند یا مدت کوتاه های گیری تصمیم برای
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 یابی کارمند فرآیند

  مورد نیروی نوع و تعداد تعیین-1: از عبارتند یابي کارمند گانه هشت مراحل     

  منابع و مراکز شناسایي-4شغل احراز شرایط تعیین-3شغل شرح نوشتن-2نیاز

-7متقاضي افراد مشخصات بررسي-6 یابي کارمند روش انتخاب-5کارمندیابي

   . شرایط واجد افراد از فهرستي تهیه-8مقدماتي مصاحبه برگزاری

  : دارند زیادی تأثیر ادامه در ذکرشده عوامل ، شغل احراز شرایط تعیین در      

 فرد مرتبط مفید کار سابقه( ب متقاضي فرد درخواستي حقوق میزان( الف

 متقاضي فرد شده گذرانده آموزشي های یادوره تحصیالت میزان( ج متقاضي

  انجام نظرسنجي طبق. متقاضي فرد های یي توانا و مهارت تعداد و میزان( د

 نظورم به را اهمیت ترین کم و ترین بیش ترتیب به ،(الف) و( د)عوامل ، گرفته

  به: کارمندیابي روش انتخاب. باشند مي حائز ، کار متقاضي افراد استخدام

  در ذکرشده های روش از ، عمراني کارگاه در نیاز مورد کارکنان انتخاب منظور

 مصاحبه سپس و کتبي آزمون ، کتبي آزمون:  کرد استفاده توان مي ادامه

 طریق از معرفي ،( عملي آزمون یا)شفاهي مصاحبه ،( عملي آزمون یا)  شفاهي

  طبق.  شرکت عمراني های کارگاه سایر در قبلي حضور سابقه یا و آشنایان

 نتری متداول ،(عملي آزمون یا)شفاهي مصاحبه روش ، گرفته انجام نظرسنجي

:  استخدام های¬روش انواع. است ، عمراني های کارگاه در افراد انتخاب روش

 در ذکرشده های روش انواع از ، عمراني های کارگاه در کارکنان استخدام برای

  ابتدا( ب قراردادی صورت به ،استخدام ابتدا از( الف: شود مي استفاده روبرو

  وسایر حقوق پرداخت و مشخص مدت یك برای آزمایشي دوره طي با استخدام

 قراردادی صورت به استخدام رضایت صورت در وسپس مدت این در مزایا

  نظرسنجي طبق.  شفاهي صورت به طرفین تفاهم و قرارداد بدون استخدام(ج

  های کارگاه افراددر استخدام روش ترین متداول ( ب) روش گرفته، انجام

 و ترین حساس ، شك بدون:  عمراني کارگاه سرپرست استخدام. است عمراني

  اهکارگ برای سرپرست استخدام ، عمراني کارگاه یك برای استخدام ترین مهم

 تصدی برای الزم های ویژگي ترین مهم ، گرفته انجام نظرسنجي طبق.  است

 مؤثر رهبری-1: از است عبارت ترتیب به ، عمراني های کارگاه سرپرستي شغل

 نگری آینده-5 ، الزم تجربه -4، قاطعیت -3 ، الزم توانایي -2            گروه،

  -7 ، دست زیر افراد با کردن برقرار ارتباط درست نحوه و اجتماعي روابط -6،

  یرغ یا اختیاری تغییرات با یافتن تطبیق) پذیری انعطاف -8 نفس، به اعتماد

 . دانشگاهي نیاز مورد تحصیالت-10 .داری خویشتن -9،( درکارگاه اختیاری

 کارکنان آموزش فرآیند

  است کارکنان آموزش ، عمراني درهرکارگاه حیاتي و اصلي وظایف از یكي         

  و کارایي میزان در عوامل ترین مهم از یكي ، ورزیده کارکنان داشتن زیرا ؛

 ، عمراني کارگاه در کارکنان آموزش برای اولویت. است عمراني کارگاه کارآمدی

  کارگاه مهم های بخش یا مختلف های بخش برای شغلي تخصصي های آموزش

 برآموزش عالوه کارکنان امروزه اما.  است آموزشي نیازهای کردن برطرف برای

  زبان آموزش:  مانند جنبي های آموزش نیازمند ، شغلي نیاز مورد های مهارت

: نندما رفتاری و اجتماعي های آموزش نیز و...  و کامپیوتر افزارهای نرم ، انگلیسي

  شپی مشكالت مدیریت و داری خویشتن نحوه ، گروهي صورت به کارکردن نحوه

  محل در تواند مي ذکرشده آموزشي های دوره تدارك. باشند مي...  و آمده

  ای)  عمراني کارگاه هزینه به و عمراني کارگاه تأیید مورد آموزشي های موسسه

  افراد یا و تمام برای(  عمراني کارگاه توسط هزینه از نیمي حداقل تقبل

 کارکنان تمام اطالع به عمراني کارگاه توسط شرایط این که)خاص واجدشرایطي

 ، گرفته انجام نظرسنجي طبق.  پذیرد صورت ،( باشد منطقي و رسیده کارگاه

  ، خویش کارکنان آموزش امر به متأسفانه ، ما کشور در عمراني های کارگاه

  به توان مي زیر طرق از معموال: آموزشي نیازهای تعیین. دهند نمي اهمیتي

  از:  نتایج به مربوط مسائل مطالعه-1: برد پي عمراني کارگاه آموزشي نیازهای

 دب کیفیت ، کارگاه های هزینه بودن باال ، بندی زمان برنامه از بودن عقب قبیل

 اندازه از بیش کشمكش و خصومت ، اندازه از بیش ضایعات ، شده انجام کارهای

  اندازه از بیش تخلفات ازاندازه، بیش نارضایتي و شكایت ، کارفرما و کارگر میان

 های غیبت درپي، پي کار،استعفاهای محیط در انضباط و نظم فقدان و کار در

 با: وکارکنان سرپرستان از نظرخواهي -2. درکار مكرر های زیاد،وقفه و مكرر

 قدانف از آنها نظر به که مشكالتي و مسائل ، کارکنان و سرپرستان از نظرسنجي

  تجزیه-3. گردد مي معین آموزش نیازهای و مشخص شود، مي ناشي آموزش

  وسیله به:  شغل در شاغل عملكرد ارزیابي و بررسي و مطالعه شغل، وتحلیل

 برای و است وظایفي چه شامل شغل یك شود مي معلوم شغل تحلیل و تجزیه

 .است الزم هایي توانایي و دانش ها، مهارت چه آن، آمیز موفقیت انجام و احراز
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 مقاالت     

 کارکنان عملکرد ارزیابی فرآیند     

 رد کارکنان کار آن وسیله به که است فرآیندی ، عملكرد ارزیابي از منظور       

  شناخت. گیرد مي قرار سنجش و موردبررسي ، رسمي طور به و معیني فواصل

  بهبود برای انگیزه ایجاد ، طریق این از و آنها به پاداش اعطای و قوی کارکنان

  هدف. است عملكرد ارزیابي اصلي علل جمله از کارکنان، سایر و آنان عملكرد

 در شاغل نیروهای باره در ضروری اطالعات که است این عملكرد ارزیابي از اصلي

 بتوانند آنها تا گیرد قرار مدیران دسترس در و گردد آوری جمع عمراني کارگاه

 ذاتخا کارکنان کار کمیت و کیفیت باالبردن جهت در را الزم و جا به تصمیمات

 ارگاهک اثربخشي و کارایي افزایش عملكرد، ارزیابي از نهایي هدف این، بنابر. نمایند

 .ضعیف کارکنان تنبیه و توبیخ نه است عمراني

 :ارزیابي انواع   

  او قیممست سرپرست وسیله به فرد ارزیابي معموالً: مستقیم سرپرست ارزیابي-1 

 داولمت آنها، مستقیم رئیس وسیله به مرئوسان ارزیابي ، واقع در. گیرد مي انجام

 .است ارزیابي شیوه ترین

  منصوب را ،افرادی عمراني های کارگاه در توان مي:ارزیاب افراد توسط ارزیابي-2 

 .است مختلف های بخش در افراد کارایي کنترل و پیگیری ، آنها وظیفه که کرد

 جمع سیستم ، عمراني درکارگاه اگر: اطالعات پردازش و آوری جمع روش-3 

 ارزیابي برای ازآن توان مي ، باشد داشته وجود افراد برای اطالعات پردازش و آوری

  طریق زا که کارکنان کارایي نحوه با مرتبط اطالعات.  گرفت کمك کارکنان عملكرد

 رایب مرتب طور به ، ارزیاب یا کارکنان مستقیم سرپرست های ارزیابي آوری جمع

 زمان درهر ترتیب بدین. شود مي ذخیره و وارد سیستم این در ازکارکنان یك هر

  سرپرست یا پروژه مدیر قبیل از عمراني کارگاه رتبه عالي مسؤوالن از هریك

 از هریك عملكرد نحوه از ، کارکنان به مربوط(پرونده)فایل بررسي ،با کارگاه

 .شود باخبر تواند مي عمراني کارگاه در کارکنان

 و تفعالی هر به مربوط بندی زمان برنامه بررسي با: بندی زمان برنامه بررسي-4 

  به نحوی به توان مي ، بندی زمان برنامه به نسبت فعالیت هر وضعیت پیگیری

  این البته.  پرداخت کاری مختلف های بخش در شاغل کارکنان عملكرد ارزیابي

  دافرا است ممكن فعالیت دریك اینكه ازجمله است زیادی های کاستي دارای روش

 شود مي افراد این تمام شامل فعالیت یك ارزیابي و کارباشند به مشغول مختلفي

  برخي نیاز پس ویا نیاز پیش ها فعالیت از بعضي اینكه یا و. انفرادی صورت به ونه

 ندباش مي ، آنها دادن انجام برای مناسب شرایط بودن فراهم یا و دیگر های فعالیت

 مامت کردن لحاظ با فعالیت به مربوط بندی زمان برنامه بررسي ، حالت این در که

  انجام نظرسنجي طبق. است گیر وقت کاری که پذیرد صورت ذکرشده شرایط

 یرمد نظر از کارکنان عملكرد ارزیابي برای روش ترین مطلوب ، روش این ، گرفته

 .است ها پروژه

 عمراني های کارگاه جمله از کاری مكان هر در امروزه: پیشنهادات و انتقادات        

  نظریات از اطالع برای ، کارکنان برای پیشنهادات و انتقادات سیستم وجود ،

  پیشرفت و بهبود برای ، کار محیط در جاری مختلف مسائل مورد در افراد مختلف

  های کارگاه در پیشنهادات و انتقادات انتقال نحوه. است ضروری و الزم ، کار

 پیشنهادات، و انتقادات صندوق: گیرد صورت زیر های شكل به تواند مي عمراني

 پیام ،( ایمیل)  الكترونیكي ،پست صوتي صندوق: مانند هایي روش طریق از

 به مكتوب نوشتار ،...  و( وجود صورت در)  شرکت سایت وب به مراجعه کوتاه،

 ارگاهک مدیران به پیشنهادات و انتقادات شفاهي ارائه نویسنده، نام ذکر با انتقادات

 عمراني های کارگاه در شده ذکر اول روش دو ، گرفته انجام سنجي نظر طبق. 

 اهکارگ برای سازنده و مؤثر پیشنهادهای یا و انتقاد که صورتي در. ندارد ،کاربردی

 ، روش این طریق از که کارکناني برای است بهتر گیرد، صورت طریق این از عمراني

انواع  اند،داده نشان را کارگاه در موجود مسائل به خودشان اهمیت و مشارکت

 . گرفت نظر در را پاداش

 رد مختلف مسائل و شرایط مورد در کارکنان از نظرسنجي:  کارکنان از نظرسنجي 

 وجودم شرایط بهبود برای ، پیشنهادات و انتقادات سیستم بر عالوه ، عمراني کارگاه

 مسائل و شرایط بررسي با ، کارگاه سرپرست یا پروژه مدیر.  است ضروری و الزم

:  مختلف موارد در کارکنان از نظرسنجي فرم ، عمراني کارگاه در موجود مختلف

 برای حل راه ، عمراني کارگاه مدیریت نحوه ، مشكالت و کمبودها ، کاری شرایط

 کارکنان اختیار در مرتب زماني فواصل در و کرده تنظیم را ،...و مختلف مشكالت

 در کارکنان از نظرسنجي سیستم تواند مي ، روش این دیگر حالت. دهند مي قرار

 رد کار ماهیت با توجه با که باشد حل راه ارائه برای مختلف مشكالت وقوع هنگام

 تاس بهتر ، دارند سروکار مختلف کاری مشكالت با معموال که عمراني های کارگاه

 رفتهگ انجام نظرسنجي طبق.  کرد استفاده کارکنان از مستمر نظرسنجي سیستم از

 اهمیتي متأسفانه. کارکنان نظرات و نظرسنجي کشور،به عمراني های کارگاه در ،

 یا فرد توان مي: عمراني کارگاه در کمبودها شناخت و سنجي نیاز.  شود نمي داده

 ازهانی پیداکردن و شناسایي وظیفه که کرد استخدام وقت پاره صورت به را افرادی

 وجودم امكانات بررسي به ابتدا افراد این.  باشند راداشته عمراني کارگاه کمبودهای و

 و استانداردها مطالعه و بررسي با سپس و پرداخته مختلف های بخش در کارگاه در

 برطرف برای راهكار ارائه به ، خبره ازافراد پرسش با و کشور در موجود امكانات

 .پردازند مي کمبودها کردن
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 بهداشت و ایمنی حفظ

  کار وحفاظت ایمني)  ساختمان ملي مقررات دوازدهم مبحث مفاد رعایت      

  عملیات انجام در ساختماني های کارگاه حفاظتي نامه آیین همراه به( اجرا درحین

  االجرا الزم ، زیست محیط حفظ و بهداشت ، ایمني تأمین منظور به ساختماني

 موارد ،این عمراني های کارگاه در شاغل کارکنان بهداشت حفظ منظور به. است

  مشخص زماني های بادوره و رایگان پزشكي معاینات انجام(1: گردد مي توصیه نیز

 يبهداشت های سرویس نظیر هایي مكان پاکیزگي و نظافت حفظ( 2. کارکنان برای

  از...  و کارگاه دفاتر و کارگران واستراحت اقامت ،محل غذاخوری های سالن ،

 برای مصرف بار یك ولیوان ظروف از استفاده( 3.  مسؤول افراد گماشتن طریق

  انجام(5. کارکنان برای درماني تكمیلي بیمه تدارك( 4. آشامیدن و خوردن

  مدنآ در استخدام به از قبل پزشكي گواهي وارائه کارکنان پزشكي الزم معاینات

 . عمراني کارگاه در

 دستمزد و حقوق پرداخت فرآیند

 اه ویژگي ازاین که شود طراحي ای گونه به باید دستمزد و حقوق سیستم          

 هب کارکنان اولیه های نیاز بتواند و باشد کافي معاش امرار برای -1:باشد برخوردار

 باعث و نماید انگیزه ایجاد -2.سازد برآورده را ایمني و مسكن پوشاك، ، خوراك

  توان اب اوالً یعني باشد، مؤثر و اقتصادی ، شود بهتر عملكرد به کارکنان تشویق

  ، دباش متناسب کارکنان های مهارت و ها یي توانا با ثانیاً و عمراني کارگاه مالي

  به بازدهي حداکثر ، شود مي پرداخت که دستمزدی و حقوق مقابل در که طوری

  د،کن رقابت دیگر عمراني های کارگاه با سازد قادر را عمراني کارگاه -3.آید دست

  اهکارگ دستمزد و حقوق سیستم با مقایسه در دستمزد و حقوق سیستم یعني

  است طبیعي.  باشد ها جذابیت همان دارای حداقل یا بهتر ، مشابه عمراني های

 کارکنان و باشد منطقي -4 ، است موثر نیروها حفظ و جذب در ، امر این که

 .   باشد عادالنه و منصفانه -5، بپذیرند را آن بودن منطقي

 راداف کار سابقه و مهارت،تجربه ، تخصص با متناسب دستمزد و حقوق ، اوالً یعني

 .باشد یكسان آنها اعطای برای شرایط و ضوابط ، ثانیاً و شود تعیین

 :دستمزد و حقوق سیستم طراحي مراحل مختلف

 رزشا آن وسیله به که است فرآیندی ، شغل ارزشیابي از منظور: شغل ارزشیابي-1 

 هر هب پرداخت تا گردد مي تعیین عمراني کارگاه در مختلف مشاغل نسبي اهمیت و

 . باشد متناسب عمراني کارگاه برای شغل آن ارزش با شغل،

 کارکنان به پرداخت میزان:صنعت در متداول دستمزدهای و حقوق نرخ بررسي-2 

 شانکارکنان به رقیب عمراني های کارگاه سایر پرداخت بامیزان باید عمراني کارگاه

 . باشد مقایسه قابل

 سازمان اجباری بیمه بر عالوه:  عمراني های کارگاه در کارکنان برای بیمه انواع    

 های کارگاه کارکنان برای توان مي دیگری های بیمه ازانواع ، اجتماعي تأمین

 عمر هبیم اجرا، مسؤولیت بیمه ، درماني تكمیلي بیمه:  مانند نظرگرفت در عمراني

 کارگاه مالي شرایط به منوط: عمراني های کارگاه در وام اعطای  .  حوادث بیمه و

 اعانو ، عمراني کارگاه در شاغل کارکنان برای که رسد مي نظر به منطقي ، عمراني

 ضروری وام ، مسكن اجاره وام ، مسكن خرید وام اتومبیل، وام: مانند یي ها وام

  .درنظرگرفت را وغیره

 وام این خواهان افراد برای  آساني شرایط باید  ها وام نوع این اعطای درصورت   

 پذیر آسیب قشر از آنها عمده که کارگاه ازکارکنان زیادی عده تا درنظرگرفت ها

 ادهاستف شان زندگي شرایط بهبود درجهت ها وام نوع این از بتوانند هستند جامعه

 منظور به: عمراني های کارگاه کارکنان برای(مزایا)رفاهي امكانات تأمین. کنند

 است بهتر ، کارکنان عملكرد بازده افزایش ودرنتیجه وتعهدکاری انگیزه باالبردن

 برای نیز دیگر رفاهي امكانات تأمین فكر به ودستمزد، حقوق پرداخت بر عالوه

 امكانات ، عمراني کارگاه مالي شرایط به منوط.  بود عمراني های کارگاه کارکنان

 نقدی غیر بن: درنظرگرفت کارکنان برای راباید موارد این مانند( مزایا)رفاهي

 فرزندان،تسهیالت تحصیلي هزینه کمك ، ازدواج( هدیه)هزینه ،کمك ماهیانه

 نظر طبق.  خانواده افراد همراه به کارمند سفر هزینه ،کمك ورزشي و فرهنگي

 . است روش ترین متداول ، شده ذکر اول مورد ، گرفته انجام سنجي

 : جمله از مختلف بنابرشرایط: عمراني های کارگاه در واجدشرایط افراد تشویق    

 تيح ویا موقع به اتمام ، پروژه قبول قابل پیشرفت ، کارکنان عملكرد از رضایت

 طرف از خوب مالي های پرداخت ، درپروژه خاصي فعالیت مقرر ازموعد زودتر

 یا کارکنان همه تشویق لزوم بر کارگاه سرپرست یا مدیرپروژه تشخیص ، کارفرما

 کارگاه در بایست مي ،...  و پروژه عملكرد بازده بردن باال منظور به خاص عده یك

 و تشویق مورد شرایط واجد کارکنان از تعدادی یا کارکنان همه ، عمراني های

 رایطش و موقعیت بنابر شرایط واجد افراد پاداش و تشویق نحوه.  گیرند قرار پاداش

 صورت به شرایط واجد افراد تشویق: گیرد صورت موارد این صورت به تواند مي

 شرایط نظرگرفتن در صورت به شرایط واجد افراد ،تشویق نقدی های پرداخت

 به شرایط واجد افراد تشویق ،...  و تفریحي امكانات ، مسافرت: ازقبیل رفاهي

 حقوق باالبردن صورت به شرایط واجد افراد تشویق ، شغلي درجه ارتقا صورت

 . دریافتي
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 مقاالت     

 کارکنان تخلفات به رسیدگی و انضباط فرآیند

 اصالح ، هدف که کرد فراموش نباید هرگز مجازات اعمال و تعیین موقع در             

  آن به وصول در کندی یا عمراني کارگاه اهداف به دستیابي مانع که است رفتاری

 لمقاب در عمراني های کارگاه ، گرفته انجام نظرسنجي طبق ، متأسفانه.است گردیده

 يم اخراج سرعت به را متخلف وکارکنان باشند نمي کردن مدارا اهل کارکنان تخلفات

 رحلهم ازسه معموالً مثبت انضباط فرآیند(: مجازات بي انضباط) مثبت انضباط.  کنند

 . شود مي تشكیل

 ، موضوع طرح ضمن گردیده، تشكیل مرئوس و رئیس حضور با ای جلسه:  اول مرحله 

 و دارد وجود او رفتار در مشكلي که کند مي قبول مرئوس. شود مي بحث آن باره در

  انضباطي اقدامات به تهدید و مرئوس سرزنش از رئیس. کند رفع را آن که دهد مي قول

 رد،بردا مذاکرات نتایج از یادداشتي رئیس است ممكن اگرچه.  کند مي خودداری شدید

 .   گردد نمي درج کارمند پرونده در جلسه این از کتبي گزارش

  ، رئیس باشد، نامطلوب همچنان کارمند رفتار اول، جلسه از بعد چنانچه: دوم مرحله

 آنها دوی هر که حلي راه چرا شود معلوم تا داشت خواهد مرئوس با دومي نشست

 بر عالوه ولي.  است نگردیده واقع موثر بود، خواهد مساله گشای گره بودند معتقد

  مي کارمند تسلیم نیز کتبي یادداشت یك ، جلسه این درخاتمه شفاهي، مذاکرات

 .گردد

 به ندکارم نامطلوب رفتار در وتغییری باشد اثر بي قبلي جلسات چنانچه:  سوم مرحله

 به تا شود مي داده وی به حقوق با مرخصي روز دو یا یك سوم، مرحله در نیاید، وجود

 دمتخ به خویش رفتار اصالح با خواهد مي آیا که بگیرد وتصمیم کند فكر خود آینده

 نیت حسن عمراني کارگاه ، حقوق پرداخت با. خیر یا دهد ادامه عمراني کارگاه در خود

 ضمن در و دهد مي نشان عمراني کارگاه در کارمند ماندن به را خود عالقه ، داده نشان

 وجود به وی در حقوق دریافت عدم اثر بر است ممكن که ناخوشایندی احساس ازبروز

  ، روزمرخصي یك از بعد که شود مي خواسته کارمند از معموالً. کند مي جلوگیری آید

 ترك یا عمراني کارگاه در ماندن بر مبني را خود تصمیم و شود حاضر خدمت درمحل

 ادامه هم باز کارمند نامطلوب رفتار خدمت، ادامه به تصمیم از بعد اگر. دارد اعالم آن

  نمي مسئولیت احساس عمراني کارگاه قبال در کارمند براینكه اعتقاد با رئیس ، یافت

: باشد تضاعفي و ای مرحله باید انضباطي اقدامات. خواست خواهد را وی عذر کند،

 ردف که باشد خطایي با متناسب باید گردد مي تعیین که مجازاتي وشدت نوع اگرچه

  در کسي از که خطایي اولین خاطر به نباید که است این مسلم قدر ولي ، شده مرتكب

. گردد اخراج یا شود گرفته نظر در او برای مجازات اشد زند، مي سر عمراني کارگاه

 کارکنان کاری محیط قدر هرچه مسلماً: عمراني های درکارگاه رواني و اجتماعي محیط

 رضایت میزان ، باشد کاری غیر یا کاری های استرس و تنش دارای وکمتر تر آرام ،

  رباالت افراد بازدهي ، یابد مي افزایش عمراني کارگاه محیط در کارکردن از افراد مندی

 رد توان مي را متعددی عوامل. گیرد مي شكل نیز کمتری انظباطي تخلفات و رود مي

  دانست مؤثر عمراني های کارگاه در استرس و پرتنش رواني و اجتماعي محیط ایجاد

 خویشتنداری فاقد که عمراني کارگاه در مدیراني وجود: از عبارتند آنها ترین مهم که

  ارگاهک نامناسب مالي شرایط ، باشند مي ه گرو مؤثر رهبری و ها تنش کنترل توانایي و

 به منجر که باالتر های مقام ازسوی عمراني کارگاه مدیران فشارقراردادن معرض ،در

 یهپرحاش کارکنان وجود د، شو مي کارکنان به کارگاه مدیران از اضطراب و تنش انتقال

 .باشند مي رفتاری های ناهنجاری دارای که

 نتیجه

  شهری سازی انبوه و ساز و ساخت صنعت برای انساني منابع وجود      

 مدیریت برای هدفمند ریزی برنامه فلسفه اجرای طریق از.  است ضروری

  های خواسته میان قبول قابل سازگاری یك به توان مي ، انساني منابع

  كی کارکنان، برای که شود سعي باید امروزه. رسید کارکنان و کارفرمایان

 برای مساعد های زمینه و ایجادکرد کارکردن برای داشتني دوست محیط

  یجتهی روش کردن پیدا.  کرد ایجاد ، کارا و پربازده کارکنان آوردن وجود به

 مدیریت اصلي فلسفه ، کارکنان کارکردن برای عالقه و انگیزه ایجاد و

 يانسان منابع برای عمراني های شرکت که قدر هرچه.  است انساني منابع

  سطح بردن باال و اعتال و رشد جهت در که گوناگون های روش از خویش

  و رشد به تنها نه کار این با ، کنند استفاده باشد آنها شغلي امنیت و رفاه

  میزان رکا این با بلكه ، اند پرداخته آنها شغلي آینده و کارکنان پیشرفت

  افزایش موجب و برده باال را کارشان محل به نسبت آنها تعهد و انگیزه

  در ها شرکت دیگر با رقابت دربازار هم نهایت در و شوند مي آنها بازدهي

 تر راحت خود آل ایده اهداف به وهم اند افتاده جلو ، کار نیروی استخدام

 .کرد خواهند پیدا دست

 مراجع

 ینوتدو مطالعه سازمان ، انساني منابع مدیریت اسفندیار؛ سعادت،[ 1] 

 1386. سیزدهم، ویرایش ،تهران،)سمت(ها دانشگاه انساني علوم کتب

 انساني،انتشارات منابع مدیریت مباني رضا؛ سید جوادین، سید[ 2]

 .1388پنجم، ویرایش تهران، دانشگاه مدیریت دانشكده

:  دوازدهم مبحث ساختمان؛ ملي مقررات ترویج و تدوین دفتر[3]

  ویرایش تهران، ایران، توسعه نشر اجرا، حین در کار حفاظت و ایمني

 .1386 سوم،
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 مقاالت                                      

 

 گردآورنده: نرگس اسمی                                             انسانی نیروی وری بهره کاهش یا افزایش در مؤثر عوامل

 یاقتصاد سازمانهای مدیران تمامي هدف اطالعات، و انرژی مواد، سرمایه، کار نیروی چون گوناگون منابع از کارآمد و مؤثر استفاده و بهبود برای تالش    

  رکا فضای سالم، کار ابزار و تجهیزات کارآمد، اجرائي روشهای مناسب، سازماني ساختار وجود. باشد مي خدماتي مؤسسات و صنعتي تولیدی واحدهای و

  رارق مدیران توجه مورد باید مطلوب وری بهره به نیل برای که باشند مي ضروریاتي از شایسته و صالحیت واجد انساني نیروی مهمتر همه از و متعادل

 ریو بهره بهبود برای تعمیر و وری بهره میزان بر تواند مي کاری انضباط با همراه آنان آگاهانه و هوشیارانه تالشهای و امور در کارکنان مشارکت. گیرد

 انيانس نیروی میان آن در که شود دمیده سازمان کالبد در باید وری بهره بهبود فرهنگ روح. گذارد تأثیر ناامني با توأم و متالطم محیط یك در بویژه

 .میدهد تشكیل را مرکزیهسته 

  او درخواستهای دارد محوری نقشي وری بهره ایجاد در انسان اینكه به توجه با و است آن وری بهره سطح ارتقاء سازمان هر در اهداف مهمترین از یكي   

 یطشرا ایجاد ارتقاء در مؤثر عوامل همچنین و وری بهره اهمیت تاریخچه، تعاریف، به خالصه صورت به مقاله این در. گذارد مي بجا کلیدی اثری سازمان در

 .پردازیم مي انساني نیروی وریه بهر کاهش بر مؤثر عوامل و انساني نیروی وری بهره بهبود برای الزم

 وری بهره

 و انساني نیروی منابع، از استفاده رساندن حداکثر به از است عبارت وری بهره      

 مصرف و مدیران کارکنان، رضایت و ها هزینه کاهش منظور به علمي طریق به تمهیدات

  نیروی زا مناسب استفاده حداکثر را انساني نیروی وری بهره دیگر، تعاریف در. کنندگان

  تعریف هزینه حداقل و زمان کمترین با سازمان اهداف جهت در حرکت منظور به انساني

 .نمودند

  ارک به عقالني نگرش یك وری بهره ایران، ملي وری بهره سازمان دیدگاه اساس بر       

  هافعالیت کردن تر هوشمندانه آن هدف که بوده فرهنگ یك مشابه این. است زندگي و

  رحداکث آوردن دست به از است عبارت وری بهره. است متعالي و بهتر زندگي یك برای

 پول، ماشین، زمین، انساني، نیروی مهارت و استعداد توان، کار، نیروی از ممكن سود

  به آن افزایش که ای گونه به جامعه، رفاه ارتقاء منظور به...  و مكان زمان، تجهیزات

  همواره اجتماعي ساختن و انسانها زندگي سطح ارتقاء جهت در ضرورت، یك عنوان

 .دارد قرار اقتصاد و مدیریت سیاست، صاحبنظران مدنظر

 وری بهره اهمیت

 در و شد مطرح کوتیرني توسط میالدی 1766 سال در بار اولین برای وری بهره      

 در و کرد بیان کردن تولید توانایي و قدرت را وری بهره LITTRE لیتر 1883 سال

 نای تولید برای رفته کار به وسایل و بازده این ارتباط را وری بهره ارلي 1900 سال

 .کرد عنوان بازده

 و کار باره در نگرشي یك و مفهوم یك روش، یك را وری بهره حاضر عصر در      

 د،نگرن مي بیني جهان یك و فرهنگ یك شكل به آن به واقع در و نامند مي زندگي

 یك و باشد دخیل تواند مي اجتماعي فردی، زندگي و کار شئونات، همه در وری بهره

 ره ملي وری بهره افزایش برای و است کشور هر سرانه درآمد کننده تعیین شاخص

 .یابد افزایش کشور آن سرانه درآمد باید کشور

 انسانی نیروی وری بهره افزایش بر مؤثر عوامل

 از یك هر و دارد وجود متفاوتي نظرات وری بهره بر مؤثر عوامل تعیین در       

 به و اند کرده مشخص مؤثر عامل عنوان به را عواملي نظران صاحب و دانشمندان

 انگیزش ارتقاء کارکنان، و مدیران مستمر شغلي آموزش چون عواملي اجمال طور

 یتخالق ایجاد جهت مناسب های زمینه ایجاد بیشتر، و بهتر کار برای کارکنان میان

  ظامن برقراری و عملكرد بر مبتني پرداخت مناسب نظام برقراری کارکنان، و مدیران

 قشن که روشها و سیستم در تحول اجتماعي انضباط و کاری وجدان تشویق، و تنبیه

 رفهص امور، بر سازمان سیاستهای تسلط و حاکمیت تقویت دارند، کلیدی و حساس

 ..باشد مي مؤثر وری بهره در ملي وظیفه عنوان به جوئي
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 مقاالت     

 سطح افزایش برای که دارند نظر اتفاق باب این در تقریباً رشته این مؤلفان تمام ولي      

 قاءارت که کنند مي عنوان بلكه نمود ارائه توان نمي را خاصي علت یك تنها وری بهره

 .دانست گوناگون عوامل از ترکیبي معلول باید را وری بهره

 رهبری و مدیریت خطیر مسئولیت: مدیران و رهبران درست کردار و مطلوب رفتار ●

 هشیو خاص، شخصیتي ویژگیهای از برخورداری ضمن که شود سپرده افرادی به باید

 . باشند الگو نیز اخالقي نظر از و گیرند کار به را مناسب مدیریت و رهبری های

 آموزش های دوره باید: افراد همه برای شغلي پیشرفتهای الزم شرایط کردن فراهم ●

 ،کرد تلقي مداوم و مستمر و حیاتي امر یك عنوان به را کارکنان آموزش و خدمت ضمن

 ایپیشرفته و موجود امكانات با را کارکنان تالشهای توان مي آموزش طریق از تنها زیرا

 . کرد هماهنگ جدید علمي

 روشن و واضح کارکنان برای قوانین و مقررات و دستورالعملها و وظایف کلیه باید ●

 . باشد نداشته وجود آنها برای ابهامي جای هیچ و باشد

 آنها انتخاب جهت شوند جذب متخصص و کارآمد افراد شود سعي استخدام زمان در ●

 . دارد ضرورت کتبي و شفاهي آزمونهای اجرای

 مشارکت ها برنامه و اهداف تدوین و ها گیری تصمیم در را کارکنان تا شود سعي ●

 تمسئولی احساس فعالیتها اجرای در کارکنان که شد خواهد باعث عمل این نتیجه. داد

 . دهند بروز بیشتری تالش سازماني اهداف به دستیابي در و کنند

 قائل احترام اهمیت بیانگر کاری زندگي کیفیت مفهوم: کاری زندگي باالی کیفیت ●

 مواردی: گفت توان مي خالصه طور به. است کاریشان های محیط در مردم برای شدن

 : است ذیل شرح به شد با مي گذار تآثیر کاری زندگي کیفیت بردن باال در که

  کار یك خوب انجام بر عادالنه و مناسب پرداخت ـ

  ایمن و سالم کاری وضعیت ـ

  جدید مهارتهای از استفاده و یادگیری امكان ـ

  سازمان در اجتماعي انسجام ایجاد ـ

  کارکنان برای ترقي و پیشرفت و رشد امكانات کردن آماده ـ

  فردی حقوق حفظ ـ

  مجاز بیكاری زمان و کاری زمان تقسیم در تعادل ـ

 سازماني و کاری غرور ایجاد ـ

 وانت افزایش جهت در شغلي توسعه و شغلي غنای شغلي، گردشي های برنامه از باید ـ

 .نمود استفاده کارکنان نفس به اعتماد افزایش جهت همچنین و کارکنان مهارت و

  قتشوی و تنبیه نظام برقراری و عملكرد بر مبتني پرداخت مناسب نظام برقراری ـ

 .دارند کلیدی و حساس نقش که روشها و سیستم در تحول ـ

 .است کنترلي خود عاملي که اجتماعي انضباط و کاری وجدان ـ

 ویس از جانبه همه شده ریزی برنامه تالش و کوشش مستلزم وری بهره ارتقای و بهبود

 و اه تغییرمحرکه و کار شرایط بهبود نیازمند خود که است ذیربط مسئولین و افراد

 شها،رو دستورالعملها ها، بخشنامه قوانین، ، نظامها بهبود کارکنان، انگیزشي روشهای

 .شود مي غیره و فناوری

 وری بهره کاهش در مؤثر عوامل مهمترین      

  بودن نامتوازن انساني منابع وری بهره کاهش عامل ترین عمده و مهمترین        

 آن از پس. است انساني منابع انگیزش در عامل مهمترین که است هزینه و درآمد

 :است زیر شرح به سازمان یك داخل در وری بهره کاهش در مؤثر عوامل مهمترین

 ( مدیریت ضعف از ناشي) کارکنان بین تبعیض وجود ـ

  شغلي ناامني ـ

 ضعف) مدت بلند یا مدت میان های ریزی برنامه بر میلي بي و نبودن موفق ـ

 (  مدیریت

   مناسب کاری محیط نبودن مساعد ـ

   کارکنان واجب نیازهای به توجه عدم ـ

 (  کنترلي های برنامه در ثباتي بي) نكردن کنترل ـ

   شغلي و تحصیلي رشته ناهماهنگي ـ

 (  مدیریت ضعف) مربوط مشاغل در ها تخصص از نكردن استفاده ـ

   مدیریت برنامگي بي ـ

 (  مدیریت ضعف) کارآموزی فقدان ـ

 ( مدیریت ضعف) شغلي و فردی استعدادهای ناهماهنگي ـ

   سرپرست کفایتي بي ـ

  انساني نیروی پي در پي انتقال و فعلي کار به عالقگي بي ـ

. اردد ارتباط مدیریت ضعف به انساني نیروی وری بهره کاهش عوامل تمامي تقریباً

 فقمو مدیر. باشد دوطرفه و متقابل ارتباطي سازمان با فرد رابطه باید میان این در

 رفتارهای در مؤثر بسیار عاملي که را خود سازمان فرهنگي محیط که است کسي

 سازمان های برنامه اجرای جهت در را آن و کند درك و بشناسد عمیقاً است کارکنان

  و تجارب تخصص، شغل، ماهیت اساس بر باید افراد مزایای و حقوق. گیرد بكار

 تدق به افراد عملكرد اگر. شود معین ها برنامه و تغییرات برابر در افراد عملكرد

  افراد ردیگ تعبیر به یا نشود داده امتیاز آنان به شایستگي مطابق و نشود ارزیابي

 تدریج به سازمان آن در نشوند برخوردار سازمان در بیشتر امتیازات از شایسته

 .آید مي بوجود کاری کم فرهنگ

 سالهای در زندگي هزینه شاخص با قیاس در ایران در دستمزد و حقوق بودن پایین

 موجب نهایتاً که است شده سوم و دوم های شغل یافتن و کاری کم موجب اخیر

 وینیر برای رواني و روحي مشكالت بروز و بازدهي کاهش کار، نیروی شدن تر خسته

 تأثیری کار نیروی وری بهره روی بر نتیجتاً و است شده آنها های خانواده در کار

 ایستهش نظام کار، نیروی معیشتي و رفاهي نیازهای نتوانیم اگر. است گذاشته منفي

 سازمانها در عملكرد ارزیابي جامع نظام یك اساس بر را انصاف و عدالت ساالری

 .داشت توان نمي امیدی وری بهره افزایش به سازیم عملي
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 در انسانی نیروی وری بهره بهبود برای الزم شرایط

 کارمندان با ارتباط●  انسانی نیرویسازمانها 

 خپاس ابهامات این به شایعات پخش از قبل و باشید راست رو خود کارمندان با       

 به سازنده و مثبت بطور را بازخورد باشد مي اجرا حال در برنامه که هنگامي. دهید

  بهنگام را کارمندانتان اطالعات سازمان، موقعیت با ارتباط در. دهید ارائه خود واحد

 و یدباش پذیرا نیز را آنان نظرات بلكه گویید پاسخ را آنها سؤاالت تنها نه. سازید

 ات کنید تشویق را آنها کار انجام خالل در و شود داده کارکنان به نظر ابراز فرصت

 شههمی. کنند صحبت خود نیازهای و مسائل باره در و نمایند ارائه نو نظرات و خور باز

 رد. کنید تشریح را سازمان نیازهای. دهید قرار برنامه پیشرفت جریان در را مدیر

 ار کار توان افزایش. باشید آماده شده ارائه حلهای راه به توجه با مسائل با برخورد

 .کنید همكاری نیاز هنگام در و مطرح

 تعهد ●

 و شخصي تعهد به همچنین شما وری، بهره بهبود برنامه یك در موفقیت برای       

. اییدبیازم را خود تعهد حسن ابتدا. هستید نیازمند خود برنامه در درگیر افراد قلبي

 و شما. پوشید خواهد عمل جامه شما برنامه که باشید داشته باور قلباً باید

 و برنامه این اینكه و هستید کار این انجام برای درستي انسانهای کارمندانتان

 اعضای میان در را تعهد. باشد مي حیاتي و ضروری شما سازمان برای آن موفقیت

 مناسب وظایف. ببخشید تداوم و کنید ایجاد طرحریزی ؛ هدفگذاری طریق از گروه

 هک نمایید ارجاع کساني به را کار. نمایید واگذار آنان عهده به ماهرانه بطور را افراد

 هب را یك هر وظیفه و کل در را برنامه اهمیت پیوسته. برآیند کار آن انجام عهده از

 یك بر گروه که داد خواهد نشان را خود هنگامي تعهد. شوید یادآور فردی طور

 .دباش مي ممكن شده انجام های بیني پیش اثر بر فقط امر این و آید فایق بحران

 با مقابله در بودن خویش زحمات رفتن باد بر شاهد مانند چیز هیچ دیگر طرف از

 کار جایک که کنید سؤال. شود نمي تعهد کشتن باعث نشده بیني پیش مشكل یك

  يم چگونه داد؟ خواهد روی اتفاقي چنین که دانستیم مي باید کجا از است؟ اشتباه

 دقت جهت الگویي را خود کار، انجام مدت طول در...  و کنیم؟ جلوگیری آن از توانیم

 هدتع که وقتي. دهید قرار – دارید توقع آنها از که آنگونه - خود کارمندان عملكرد و

 اهدخو بین از شما افراد میان در نیز بدبیني آثار آخرین دادید، نشان عمل در را خود

 .رفت

 تداوم ●

. تاس خاصي روش و راه داشتن مستلزم بلكه نیست اتفاق یك وری بهره بهبود      

 کامپیوتری های برنامه کنند، مي استخدام خارج از مشاوراني سازمانها از بسیاری

  عالما بسیار هیاهوی با را اولیه موفقیتهای تمام نمایند، مي خریداری گرانبها و آماده

  روعش هنگام به قبلي، برنامه سپردن فراموشي بدست برای واقع در این و کنند مي

 قابل مدت بعد به این از که است این بر انتظار نتیجه در. است جدید برنامه یك

 تهداش کامل وقوف کار، اجرای بر. نمایید برنامه پیشرفت بر نظارت صرف را توجهي

 انافرادت توان که وقتي و کنید دهي جهت را نیروها مشكالت، بروز هنگام در باشید،

 هر و بگیرید درس خود شكستهای از. بدهید تازه نیروی آنها به گراید مي سستي به

 .نمائید استاندارد و علمي روش یك به تبدیل را خود موفقیتهای از یك

  سازمانها کارائی در افزایش برای ها داده ابر تحلیل

 انسانی نیروی

. دهد مي نشان را خود تاثیرات ها حوزه همه در روزها این تكنولوژی پیشرفت     

 نابعم واحد یافته، رواج آن در تكنولوژی از استفاده تازگي به که هایي بخش از یكي

 با کنند مي تالش کالن های مجموعه واقع در. است بزرگ های شرکت در انساني

 .آورند دست به خود کارمندان مورد در را جامعي اطالعات مختلف، وسایل از استفاده

  بررسي مورد را افراد کارآیي شده، گردآوری های داده تحلیل با سپس ها شرکت

 مجموعه در وری بهره تا نمایند ایجاد را راهكارهایي کنند مي سعي و دهند مي قرار

 .رود باالتر فرمانشان تحت

 انکارمند سینه روی بر که کارتي در را سنسورهایي ها شرکت از برخي مثال برای    

  يم نظر تحت را کار محیط در آنان رفتار شكل بدین و دهند مي قرار شود، مي نصب

 هندد تشخیص حتي و کنند ثبت را کارمند های حرکت قادرند سنسورها این. گیرند

 .است کرده استفاده صدایي تن چه از و کرده صحبت کساني چه با او که

BANK OF AMERICA هبهر تكنیك این از که رود مي شمار به هایي شرکت از یكي 

 ورتص به که کارمنداني اند دریافته شده، جمع اطالعات تحلیل با آنها. است گرفته

 بر شرکت این. دارند خود کار در بهتری عملكرد پردازند، مي استراحت به گروهي

 پیاده خود مجموعه در قانون یك قالب در را گروهي استراحت موضوع، همین اساس

 به انساني نیروی کارایي در را درصدی 23 بهبودی توانست نهایت در و کرد سازی

 .بیاورد وجود

 کتشر کند، مي استفاده هایي تكنولوژی چنین از که هایي مجموعه از دیگر یكي    

TESCO بازوبندی است، ای زنجیره فروشگاه یك که مجموعه این. است ایرلند در 

 وباز این. آید مي کمكشان به بسیار کارها، انجام در که دهد مي خود کارمندان به را

  و کند شناسایي را دارند مي بر ها قفسه روی از کارمندان که اقالمي است قرار بند

 افراد بین را وظایف و زند تخمین را ها پروژه انجام زمان اطالعات، همین اساس بر

 .نماید تقسیم
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 انساني، منابع واحد در تكنولوژی از استفاده شدن فراگیر با بدانید است جالب       

 یدتول موضوع، این برای را متنوعي های دستگاه تا هستند تالش در بسیاری سازندگان

 .است ها شرکت همین از یكي FUJITSU. نمایند

 به که کرده ارائه را UBIQUITOUSWEAR نام به محصولي تازگي به شرکت این    

 سنج، فشار و میكروفون دوربین، سنج، شتاب از استفاده با دهد مي اجازه کارفرمایان

 .دهند قرار بررسي مورد را خود کارمندان

UBIQUITOUSWEAR تواند مي کارگران حرکت و قلب ضربان رطوبت، دما، اساس بر 

 ادرق همچنین سیستم این. هستند استرس فشار تحت ها آن زماني چه که دهد تشخیص

 که صورتي در و نماید گیری اندازه را شود مي وارد کارمندان بدن به که فشاری است

 .دهد ارائه را الزم های هشدار کند، تهدید را افراد خطری

 برای. است شده نیز دیگری کارهای و کسب ایجاد باعث کارمندان از اطالعات آوری جمع

 تحلیل    با است قادر که کرده طراحي را افزاری نرم CORNERSTONE شرکت مثال

 اماستخد فرآیند در و دهد تشخیص را کار انجام برای الزم الگوهای دیتا، میلیون پانصد

 ینبهتر باشد قادر وی شكل بدین تا دهد قرار کارفرما اختیار در را الزم های بیني پیش

 .نماید جذب خود شرکت برای را ممكن گزینه

 آیا است؟ صحیح کارمندان با برخوردی چنین آیا اما      

 نمي ها آن خاطر آزردگي باعث اطالعات، آوری جمع

 شود؟

 در شده گردآوری اطالعات اگر گفت باید پاسخ در

 مي شك بي گیرند، قرار استفاده مورد درستي راستای

 المث برای. باشند سودآور نیز کارمندان خود برای توانند

 ها آن حذف و کار یك در تكراری های فرآیند تشخیص

 شاداب محیطي و دهد افزایش را افراد کارایي تواند مي

 .آورد وجود به ها آن برای را تر

 چنین از ها شرکت که دارد وجود نگراني این همواره اما

 استفاده خود کارمندان انداختن گیر برای اطالعاتي

 را اه آن رفتن در کار زیر از مدرك با کنند تالش و نمایند

 رسد مي نظر به بعید شرایطي چنین در. رسانند اثبات به

 رکتش شرایط ودببه به شایاني کمك بتواند تكنولوژی که

 .شود مي زا تنش محیطي ایجاد باعث صرفا و کند
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 قدمگردآورنده: پریسا م                                                                    نفت       صنعت در انسانی منابع و مدیریت های یافته کاربرد و ژاپن 

 منابع مدیریت نظام هایویژگي. دارد ما کشور چهارم یك به نزدیك مساحتي و جمعیت ما کشور برابر دو از کمتر که است کوچك کشوری ژاپن      

 همه و فراگیر توسعه امكانات آن کنار در و است جمعیت همین اشتغال وضعیت و سني ساختار رشد، میزان از متاثر زیادی حدود تا ژاپن در انساني

 جمعیتي هایویژگي با آشنایي ژاپن، در انساني منابع مدیریت بحث به ورود برای لذا. شودمي مطرح امكانات این وریبهره و تجهیز چگونگي نیز و جانبه

 .نمایدمي ضروری آن انساني منابع اشتغال وضعیت و

 و آمریكا انگلستان، هلند، آلمان، فرانسه، پیشرفته کشورهای میان در ژاپن     

 وانستهت بنحوی و دارد را انساني منابع بیكاری نرخ ترینپایین یورو، پولي منطقه

 . کند غلبه بحران این بر

 سن .است تأثیرگذار آن انساني منابع موازنه بر هم ژاپن در بازنشستگي نظام     

 سال 65 به اکنون که بوده سال 60 ،2001 سال در و 55 ،1985 سال در بازنشستگي

 مجدد استخدام جهت شرکتها در ایفزاینده تمایل امروزه. است یافته افزایش

 درصد 75 حدود دریافت با) بازنشستگي از بعد قراردادهای طریق از انساني منابع

 عدم نیز امر  این اصلي علت. است آمده بوجود( خدمت آخر سال دریافتي کل از

 کرده ایجاد را زیادی هاینگراني که است شاغل جمعیت سني ساختار در تعادل

  . است

 گینمیان که کرده اعالم ژاپن، شیمیایي مواد و کاتالیست شرکت مثال، بعنوان    

 مرز به افراد از زیادی تعداد بزودی و است سال 1/41 آن انساني منابع سني

 هایدهر در انساني منابع کمبود نگران بشدت شرکت این. رسندمي بازنشستگي

 درصدد و است( الزم تجارب و دانش ،مهارت دارای) ایحرفه نیروهای و مدیریتي

 منتقل شرکت در شاغل جوانان به را ترقدیمي نسل تجارب امكان حد تا است

 . سازد

 رارق مدنظر زیر خصوصیات با مستعد افراد بازنشستگان، مجدد بكارگیری در      

 ازموردنی مهارتهای و دانش باشند، داشته بخش حیات و قوی هایانگیزه: گیرندمي

 هایویژگي و باشند داده نشان وفاداری سازمان به خدمت طول در باشند، دارا را

 . کندکمك شرکت در موجود ویكپارچگي نظم به که باشد نحوی به آنها شخصیتي

 خــود، کــار مجــدد شــروع در بازنشســته افــراد کــه رودمــي انتظــار معمــوالً

 وظیفـه  درواقـع  سـازند،  منتقـل  انسـاني  منـابع  سـایر  بـه  را خود هایآموخته

 .شودميتعریفمبنا این بر آناناصلي

 ساعات کاری و مرخصی ها

. ذیردپمي صورت دقت با  انساني منابع کار ساعات ثبت ژاپن نفتي هایشرکت در     

 ماهوی تفاوت توسعه حال در کشورهای در غیاب و حضور سیستم با البته امر این

 منابع فیزیكي حضور از اطمینان برای فقط نه امر این ژاپن نفت صنعت در. دارد

 ،(آن پیشرفت گیریاندازه) پروژه مدیریت مانند مهمي اهداف بلكه است، انساني

 .گیردمي قرار نظر مد... و وریبهره تحلیل و تجزیه پروژه، هایهزینه کنترل

 هایپروژه در کلیدی واالتس به پاسخ برای راهي را MH سیستم " JGCشرکت"    

 کلي بطور.  داندمي موارد سایر و ساخت مواد، مهندسي، هایهزینه برآورد و خود

 ,شرکت ارشد مدیران به گزارش, تجاری پیشرفت برای مفیدی بازده MH سیستم

 دیریتم(, کمبود موارد در انساني منابع تخصیص برای) شرکت انساني منابع قسمت

 ساعات میزان توانمي آن از استفاده با و دارد( پیشرفت میزان گزارش برای) پروژه

 .کردمحاسبه را آن به مربوط هایهزینه و آتي هایپروژه برای موردنیاز واقعي

 در کار ساعات میزان "JGC شرکت" و "شیمیایي مواد و کاتالیست شرکت" در     

. رسدمي ساعت 48 به ها،سایت در میزان این. است هفته در ساعت 40ودفاتر ادارات

 اصلي زمان براساس را خود کار ساعت محدوده توانندمي ادارات سایر¸ هاسایت بجز

(CORE TIME )13از درهرحال ناهار ساعت. کنندتعیین است 15 تا 10 ساعت از که-

 سایر مانند ملي تعطیالت و( یكشنبه و شنبه)  هفته آخر روزهای. است 12

 . رددا وجود ویژه تعطیلي هم روز سه براین، عالوه. هستند تعطیل ژاپني هایشرکت

 این مختلف هایشرکت در ولي است روز 5/8 ژاپن در سالیانه مرخصي حداقل     

 بهرحال. شودمي شروع روز 10 از میزان این "JGC" در "مثال. است متفاوت میزان

 حضور رادرشرکت کاری روزهای %80 حداقل باید کارکنان که است این اصلي معیار

 ات را آن توانمي استحقاقي مرخصي از استفاده عدم صورت در ضمناً. باشند داشته

 بیماری موارد به محدود شده مازاد یهامرخصي از استفاده, کرد ذخیره سال دو

 پس استراحت: است شده بیني پیش هم اضطراری هایمرخصي. بود خواهد ودرمان

 ،(روز 5 تا 1) سوگواری ،(روز3) بچه تولد ،(روز5)ازدواج ،( روز3)پروژه یك انجام از

 ضمناً(. مورد حسب)  تجدیدقوا برای مرخصي و( روز 5 تا 4)هاقسمت سایر به انتقال

 برای همینطورو  است برقرار کودك سالگي5/1تا ازبچه نگهداری برای مرخصي

 حقوق نوع هیچ کارمند به مدت دراین .شودمي اعطا سال1تا فامیل افراد از نگهداری

 .گیردمي تعلق اجتماعي تامین بیمه مزایای ولي شودنمي داده مزایا و
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 مقاالت     

 10 ساعت. است ساعت 5/7 روز هر در کار ساعات نیز نیپون نفت شرکت در     

 را ساعات باقیمانده و شودمي تلقي( حضورالزامي) پایه ساعت بعنوان 15 تا

 البته .پرکنند شناور بصورت طرفه دو توافق با توانندمي شرکت انساني منابع

 هایشیفت در و ساعته 24 بصورت هاپاالیشگاه شد، ذکر قبالً که همانطور

 .کنندمي کار مختلف

 آموزش نظام

 مسئولندکه ازکارکنان هریك که است این نفتي هایشرکت اساسي راهبرد    

 هم  "JGC شرکت". کنند پیگیری شخصاً را خود شغلي و علمي ارتقای مسیر

 . کندمي فراهم اینكار برای را الزم ابزار

 جزء, شرکت اداره در نظرات نقطه ارائه و هاگیری تصمیم در مشارکت ضمناً     

 به هایافته آموختن برای مناسبي روش و بوده آموزشي هایبرنامه

 و دکننمي ارائه مدیرقسمت خودرابه نظرات نقطه افراد. شودمي یكدیگرمحسوب

 و بندی آنهاراجمع شرکت رئیس نهایتاً و دهدمي ارائه مدیربخش به نیز او

 .دهدقرارمي مورداستفاده

 درسمینارهای فرد, آموزشي هایبرنامه در حضور و شرکت به ورود بدو در     

 سپ آموزش.یابدمي حضور انگلیسي زبان آموزش و عمومي سمینارهای, تخصصي

 مي پیدا ادامه نظرهمچنان مورد دربخش فردجدیداالستخدام ازجذب

 وجود آموزش اصلي دونوع شد ذکر همانطورکه.شودنمي متوقف وهیچگاهکند

 :دارد

 درحین را خود هایآموخته مربي بعنوان قسمت مدیر,  کار حین درآموزش. 1

 وبه ودشمي ثبت بطورمستقیم کارمند پیشرفت و کندميمنتقل   کارمند کاربه

 .گرددمي ارسال شرکت مدیریت قسمت

 :فراگیری به کارمند  ، انجامدمي بطول یكسال حدود که  ازکار خارج درآموزش. 2

 عقد مهارتهای, مذاکره مهارتهای, سمینار ارائه چگونگي, ارتباطي مهارتهای

, وامورمالي حسابداری, هاپروژه در هزینه و زمان کنترل, سازیتیم, قرارداد

 در معموالً هادوره این. پردازدمي  HSE جلسات تشكیل,سرپرستي مهارتهای

 بهره با شده تاسیس 2001سال در که کالج این. گرددمي ارائه شرکت فني کالج

 IT, ایمني, فني هایدوره, پروژه مدیریت هایآموزش به, مدرس 100از گیری

 باالتر هایرده ویا شرکت ارشد مهندسین میان از مدرسین. پردازدمي وغیره

 .شودمي برگزار روز هر 17-19ساعت از هم کالسها .شوندمي انتخاب

 قدیم نسل توسط فني تجارب انتقال,کالج دراین آموزش روشهای از یكي       

 محسوب دانش مدیریت هایروش انواع از که است جدید نسل به شرکت

, شده کسب هایمهارت, خود واقعي تجارب مدرسین کالس دراین.شودمي

 لنس رابرای......و کنوني موقعیت به ورسیدن کاری دوره شدن سپری چگونگي

 .کنندمي بیان جدید

 نفت شرکت" به وابسته ،"ساکایدی پاالیشگاه" در آموزش جدید نظام   

 ار خود انساني منابع شایستگي و صالحیت افزایش حدت، و شدت با "کاسمو

 :از عبارتند نظام این استقرار اصلي دلیل4. است قرارداده هدف

 قیمت زیرا بیاورد، دوام هاپاالیشگاه سایر با رقابت میدان در پاالیشگاه -1 

 لذا. است الملليبین هایقیمت تابع ژاپن بازار در نفتي هایفرآورده و محصوالت

 .یابد کاهش اقتصادی هایهزینه تا کرد کارآمدتر را افراد آموزش طریق از باید

 ودکمب و ارشدیت نظام فقدان ساکایدی پاالیشگاه امروزه مشكالت از یكي -2

 .ستا ژاپن هایپاالیشگاه سایر با مقایسه در پاالیشگاهي، عملیات در ارشد افراد

 دتعدا کاهش به شروع کنون تا قبل هاسال از دیگر هایپاالیشگاه از برخي -3

 با را شده خارج افراد کمبود و اندکرده( اپراتورها سطح در) خود انساني منابع

 کاهش برنامه نفتي هایشرکت همه اخیراً -4. اندکرده جبران دیگران آموزش

 .اندکرده اعالم را کار نیروی کاهش نیز و خود هایهزینه

 ایجاد طریق از اوالً که است درصدد آموزش جدید نظام دالیل، این به باتوجه     

 خود گروه هایپاالیشگاه سایر آموزشي هایبرنامه به اتصال و شبكه یك

 را خود انساني منابع هایمهارت بخشد، استقرار را ارشدیت نظام ،(کاسمو)

. دهد کاهش توجهي حدقابل راتا اقتصادی هایهزینه طریق این از و دهد افزایش

 نگهداشت هایهزینه انساني، منابع هایهزینه در جوئيصرفه شامل هزینه این

 انساني، منابع کاهش با. شودمي انرژی مصرف کاهش باالخره و تعمیرات و

 و  شغل سازیغني روش دو بكارگیری با موجود، انساني منابع سایر مسئولیت

 هایآموزش. یابدمي افزایش آنان به الزم هایآموزش ارائه و  شغل توسعه

 توسط یادگیری و خدمت از خارج آموزش خدمت، ضمن آموزش شامل یادشده

 یادگیری" روش بر عالوه آموزشي جدید نظام در ضمناً. است  کارکنان خود

 هم   "عملیات انجام چرایي و ماهیت یادگیری" روش ، "کار انجام چگونگي

 کار، انجام برای الزم هایروش،مهارت دو هر در. است قرارگرفته توجه مورد

. گیردقرارمي نظر مورد کار انجام توانایي و( کار ماهیت درك) موردنیاز دانش

 جدول با همراه آموزشي شناسنامه یك ،پاالیشگاه کارکنان از یك هر برای

 مهارت. گرددمي ثبت آن در آموزشي هایدوره نتایج و تهیه آموزش بندیزمان

 .هاستآموزش این جمله از نیز کارکردن گروه با

 هایدوره: است استوار محور سه بر آموزش نظام "UYENO شرکت" در     

 حسب انساني منابع از یكصدنفر حدود برای) سال هر در برگزیده آموزشي

 دوره هر که) کشتي عرشه روی بر کار به مربوط هایآموزش(, شغلي ضرورت

 آغاز 1983 سال از که)  جامع کیفیت کنترل و( انجامدمي بطول هفته 2 حدود

 ادامه, راننده 8 شامل گروه هر, شدهتعیین هایگروه در نیز اکنون هم و شد

 .شودمي  ISO9002 گواهینامه اخذ به منجر هاآموزش از دسته این(. یابدمي
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 مقاالت                                      

 
 ایمني مدیریت و ایمني هایمهارت آموزش رایج، هایآموزش همه میان از اما     

 در آنها عملكرد که رانندگاني به. دارد شرکت در خاصي اهمیت رانندگان، برای

 رانندگان به ،C نباشد،درجه بخشرضایت ایمني، هاییافته بكارگیری و رانندگي

 هیچ B درجه اخذ از پس که رانندگاني به ،B درجه بخشرضایت عملكرد دارای

. شودمي داده AA درجه آنها بهترین به و A درجه اندنداشته ایحادثه و سانحه

 وابسته ایمني آکادمي از که شودمي اعطاء رانندگاني به و است AAAدرجه، باالترین

 کسب اسبراس نیز رانندگان به متعلقه امتیازات. باشند شده التحصیلفارغ شرکت به

 وسائط درتمام, آموزشي هایدوره این اجرای طریق از. است فوق درجات از یكي

 60 به ،2002 سال در مورد 170 از تصادفات و سوانح میزان شرکت، به وابسته نقلیه

 تمام ضمناً. "است یافته تقلیل درصد 64 حدود و یافته کاهش 2005 سال در مورد

 انتقال و ورود تجهیزات گیری،سوخت جایگاه جمله از) آموزشي کمك امكانات

 و فتين مخازن نقلیه، وسائط مكانیكي هایسیستم تانكرها، به هافرآورده و خامنفت

 عملي و تئوری صورت دو به هاآموزش و شده سازیشبیه شرکت محوطه در نیز..( 

 .گیردمي صورت

 هاآموزش اثربخشي گیریاندازه ،"JGC شرکت" انساني منابع مسئوالن دیدگاه از    

 البته. ندارند مستقیم ارتباط سازمان اهداف با بعضاً چون است، مشكل خیلي

 کار از خارج هایآموزش و انگلیسي زبان مثل هایيدوره اثربخشي گیریاندازه

 قسمت توسط ایگواهینامه نیز خدمت حین آموزشي دوره هر پایان در. است ترسهل

 ارشد مدیریت برای کارمند آموزشي عملكرد گزارش نهایتاً و شودمي صادر مربوطه

 والًمعم. شودمي ارائه وی توسط سمیناری قبلي، هماهنگي با و شودمي ارسال شرکت

 که تاس فرصتي بهترین چون شودمي تلقي مهم بسیار کارکنان برای سمینارها این

 و ترقي مسیرهای معموالً و دهندمي نشان ارشد مدیران به را خود هایتوانایي

 هایسازمان اغلب در که  شغلي گردش. شودمي هموار هافرصت این در پیشرفت

 و خاص موارد در شرکت این در گیرد،مي صورت آموزشي روش یك بعنوان ژاپني

 شده واقع دریوکوهاما هم آموزش مرکز یك. گیردمي انجام شغلي ضرورت براساس

 سازماندهي انگلیسي سازمان یك مرکزتوسط این. کندمي ارائه را HSEدوره فقط که

 که قسمتهائي به وهرساله است اساسي و مهم بسیار شرکت در ایمني.است شده

 دراندونزی JGCتابعه شرکت نیز 2006سال. گیردمي تعلق جایزه اند نداشته حادثه

 آن رئیس به که شد جایزه برنده ایمني نكات کامل ورعایت حادثه نداشتن بدلیل

 .گرفت تعلق(کاال یوسف)

 در SELF-DEVELOPMENTکه دهدمي نشان,شرکت آموزشي برمباحث مروری    

 هآیند مدیریت برای انساني منابع سازیآماده.  قراردارد شرکت هایبرنامه سرلوحه

 طي برای شرایط واجد ومهندسین کارشناسان معموالً. است توجه مورد هم

 مادهآ التحصیلي فارغ از پس و شوندمي معتبرمعرفي انستیتوهای به MBAهایدوره

 .شوندکشورمي خارج و درداخل JGCبه وابسته واردات درشعب مسئولیت پذیرش

 ریبكارگی مدد به مگر است، نگردیده حاصل پیشرفت این که سازدمي رهنمون

 خشب در بویژه امر این. انساني منابع مدیریت بویژه مدیریت، علوم هاییافته

 تعادل خوردن هم به. است شده بسیاری تحوالت موجب ژاپن، نفت صنعت

 و سالخورده جمعیت افزایش مختلف، سني هایرده در ژاپن در شاغل جمعیت

 تعداد افزایش آینده، برای کار به آماده و جوان جمعیت کاهش بازنشسته،

 زا تولد، نرخ کاهش و وضعیت این از ناشي مالي هایبحران وقت،نیمه کارکنان

. تاس کرده نگران را انساني منابع متخصصان که است ژاپن جمعیتي عوارض

 ژاپن، در شده گرفته بكار مدیریتي راهكارهای و مشكالت این به توجه

 کشورمان انساني منابع مدیریت  بخش در را جدیدی راهكارهای تواندمي

 . قراردهد ما فراروی

 اخص طور به ژاپن انرژی منابع سایر و نفت صنعت وضعیت مقاله، ادامه در      

 . است کشیده تصویر به

 شد جهاني دوم جنگ نفت،دچار صنعت در سازیمدرن دوران از پس ژاپن     

 با شد موفق سال 10 طي ولي شد مضمحل صنایع سایر نظیر آن نفت صنعت و

 نفتي برتر هایشرکت با نزدیك ارتباط برقراری و خارجي هایسرمایه جذب

 را ودخ نفت صنعت خاورمیانه، بویژه نفت، تولیدکننده کشورهای نیز و جهان

 هایتهیاف بكارگیری چگونگي بر تحلیلي مقاله بعدیبخش در. کند بازسازی

 هنگام) بحران مدیریت. است شده ارائه ژاپن نفت صنعت در مدیریت علوم

 مانند) انرژی مدیریت ،(1990 تا 1970 هایدهه در نفت جهاني بحران 3 وقوع

 هایانرژی از استفاده و انرژی صنایع سایر و نفت مصرف سازیبهینه

 الس تا استراتژیك برنامه تدوین جمله از) استراتژیك مدیریت ،(جایگزین

 صنعت بخش در تهدیدها و هاها،فرصتمحدودیت قوت، نقاط شناسایي و 2030

 افزایش و موجود هایپاالیشگاه فناوری ارتقاء مانند) فناوری مدیریت ،(نفت

 تنف صنعت در زائد قوانین حذف و زدایيمقررات ،(نفتي هایفرآورده کیفیت

 تنف صنعت قانون لغو ها،فرآورده صادرات و واردات محدودیت قانون لغو نظیر)

 استراتژیك سازیذخیره به مربوط قوانین جایگزیني و 1962 سال مصوب

 ي،واقع مفهوم به سازیخصوصي نظیر) نفتي هایشرکت ساختار ،اصالح(نفت

 هااهپاالیشگ تعداد کاهش و مشابه هایشرکت ادغام انساني، مازاد منابع تعدیل

 جذب در جمله از) انساني منابع مدیریت هاییافته اعمال ،(درصد 61 حدود تا

 هب محوری-ارشدیت از عملكرد ارزیابي نظام تغییر انساني، منابع استخدام و

 در شانگیز نظام پذیری،اجرایمسئولیت و مشارکت بر تاکید محوری،-توانایي

 بجای گروهي هایفعالیت بر تاکید ترفیع، اعطای و ارتقاء نظام بهبود کار،

 نظام بهسازی ها،ژاپني سبك به گیریتصمیم نظام اعمال انفرادی، کارهای

 نابعم فیزیكي کارکرد بر نفتي،نظارت هایشرکت در پاداش و دستمزد و حقوق

 (.تنف صنعت بخش در آموزش نوین نظام اجرای از گیریبهره باالخره و انساني

 هایشرکت از برخي  نزدیك، از است کوشیده نگارنده فوق موارد همه در 

 حمل کاتالیست، صنایع کاسمو، ،نیپون،JGC نظیر) ژاپن نفت صنعت در موفق

 را آنها ارزشمند تجربیات و قرارداده مطالعه مورد را...( و هافرآورده و نقل و

. مایدن ارائه انساني منابع مدیریت بویژه مدیریت، هاییافته بكارگیری از پس

 ثمرم تواندمي ایران نفت صنعت جایگاه ارتقاء در هایافته این در تعمق چراکه

 .باشد ثمر

 بندیجمع

 یادز نسبتاً جمعیت و اندك مساحت با که کشوری ژاپن، خصوص در بررسي و مطالعه

  امر این به را ما قرارگیرد، دیگر کشورهای از بسیاری الگوی است توانسته خود
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 تاریخچه مورد در توضیحي لطفاً ●

 ابتدای در پرسنل تعداد شرکت،

 دهید؟ شرح را تأسیس

در قالب شرکت  1352شرکت در سال 

نفر سهامدار تاسیس شد  10تعاونی با 

و به مرور با عقد قراردادهای مختلف 

از  1363رشد کرد. سپس در سال 

 تعاونی به سهامی خاص تبدیل شد.

 

 کند؟،یك شرکت چند نفره به ذهن شما خطور مي142گوییم شرکتوقتي مي ●

نفر است. البته از نظر شرکت، پیمانکاران دست دوم شاغل در پروژه  100تعداد کارکنان ثابت و بیمه ای در دفتر مرکزی و کارگاهها حدود      

 ها که سالها و در پروژه های مختلف با شرکت همکاری می نمایند نیز جزو پرسنل محسوب می شوند.

 ارکنان نداریم و اصوال به آن به عنوان یک معیار نگاه نمی کنیم.آمار خاصی از میانگین سنی و مدرک تحصیلی ک

نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت بوده که جایگزینی ندارد. به همین دلیل شرکت برای آموزش نیروی انسانی از هیچ کاری فروگزار    

را افزایش دهد.در این راه کارکنان قدیمی با توجه به تجربی خود  نبوده تا بتواند با تربیت نیروی انسانی کارآمد، میزان بهروری کارمندان

 هماهنگ بودن با سیستم کاری شرکت، بسیار موثر می باشد و نقش مهمی در تربیت و هدایت نیروی جوان و تازه کار ایفا خواهند نمود.

 

از دبیرستان  1361 متوسطه ریاضي و فیزیك در سالدر تهران دارای مدرك دیپلم  18/02/1343آقای حامد جوادی متولد     

از دانشگاه فردوسي مشهد و مدرك فوق لیسانس  1367  دانشگاهي ملي ایران و مدرك لیسانس مهندسي برق گرایش قدرت در سال

 باشند.از دانشگاه صنعتي شریف مي 1370 مهندسي برق در سال

اند. آغاز کرده سربازی ماه در دوران خدمت18برق دانشگاه نیروی هوایي به مدتایشان ابتدا کار خود را با تدریس در دانشكده     

تختخوابي سیرجان فعالیت  160 به عنوان کارشناس برق در پروژه 142 در شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 1369سپس از سال 

 باشند. مشغول به کار مي هیأت مدیره، بعنوان عضواند و هم اکنون خود را آغاز نموده
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 شود؟باشد؟ آیا جذب نیروی کار متخصص به راحتي انجام ميبه چه صورت مي142در شرکت گزینش نیروها ●

از نظر شرکت بحث اخالقی و رفتاری شخص خیلی مهمتر از تخصص فرد  می باشد.به عبارت دیگر اگر فردی تمامی امتیازات را از نظر     

، قطعاً در سیستم شرکت جایگاهی نداشته و قادر به همکاری نخواهد بود، دانش و تخصص مربوطه دارا باشد ولی از نظر اخالقی مناسب نباشد

به همین دلیل ترجیح می دهیم نیروهای جدید، از مجاری معتبر و مطمئن به ما معرفی شوند و چندان تمایلی به گزینش افراد از طریق درج 

 آگهی در روزنامه نداریم.

گزینش افراد، نهایت وقت را در هر دو زمینه فنی و اخالقی داشته باشیم و سخت گیری  در عین حال هدف ما این است که در هنگام      

 های الزم را در مراحل استخدام به کار بگیریم.

 

 

 
 کاری انگیزه بردن باال جهت طریقي چه از شرکت ●

 به شرکت انساني منابع واحد کند؟ مي استفاده کارکنان

 مي انجام اقداماتي چه پرسنل عملكرد بهبود منظور

 دهد؟

در مورد مسائل آموزشی و حتی ایجاد انگیزش یک طرف        

عمده قضیه ، خود کارمندان هستند. در وهله اول باید در هنگام 

کار کردن، حسن و شوق یادگیری را داشته باشند و برای 

یادگیری و آموزش حین کار پیگیر باشند و خواسته های خود 

 را بگویند.

بحث آموزش را می توان به دو قسوومت تفکیک کرد.  اصوووال م

یک بخش را می توان آموزش مسوووتقیم نامید که به صوووورت  

برگزاری کالسها و دوره های آموزشی بر حسب نیاز شرکت یا       

 کارمندان می باشد و بخش دیگر را که آموزش غیر مستقیم یا  

له، تالش شود برای یادگیری هرآنچه که نمی دانیم مثال به سرپرست یا مسئول مربوطه و حین کار می نامیم که در زمان انجام وظایف محو

 یا منابع و کتب و یا نشریه های موجود مراجعه کنیم.

ایجاد انگیزش در کارمندان بحث حساسی است و نیاز به فرهنگ سازی در شرکت و همچنین بین کارمندان می باشد. به عنوان مثال بحث 

 پرداخت مبالغی تحت این عنوان را می توان نام برد چون برمبنای مقایسه بین عملکرد افراد است.    بهروه وری و

تمام افراد تصور می کنند و بر این باور هستند که بهترین کار را انجام داده و لذا مستحق دریافت بهترین بهره وری هستند، به خصوص که 

شود.اینها همه باعث می شود که پرداخت بهره وری بجای ایجادانگیزش در بین کارکنان ،وارد بحث مقایسه با سایر همکاران نیز مطرح می 

 مسائل حاشیه ای شود.

در حال حاضر سیاست های انگیزشی شرکت استقرار نظام ظابطه مند حقوق بر مبنای رضایت کارمندان و شرکت، اهدا کمک های غیرنقدی 

 میدواریم طی سالهای آتی اثرات آن را ببینیم.و همین شکل گیری شورای جوانان است که ا

 البته در این پرداخت حقوق حقوق و اصوال مسائل مالی، مسئله اصلی برای تداوم حضور افراد و ایجاد انگیزش است.
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راهكارهای شرکت برای حفظ پرسنل  ●

 باشد؟چه مي

طبیعی است که تالش شرکت در جهت     

حفظ کارمندان و ماندگاری آنان باشد و یکی از 

افتخارات شرکت ، افرادی هستند که از ابتدای 

دوران کاری خود تا زمان بازنشستگی در 

شرکت فعالیت نمایند ، ولی به هر حال مسئله 

عمده ای که باعث خروج افراد از شرکت می 

شخصی آنان است و  شود، در وهله اول مسائل

در وهله ی بعدی مسائل مالی و حقوقی می 

 باشد.

آیا ارزیابي عملكرد پرسنل در شرکت  ●

پذیرد و نتیجه آن به اطالع صورت مي

 رسد؟پرسنل مي

در حال حاضر ارزیابی کارمندان به صورت    

نظام مند انجام نمی شود.طبیعی است که 

مدیران باالدست خود تمامی کارمندان توسط 

ارزیایی شوند و سپس نقطه نظرات آنان به 

مدیران باالتر منتقل شود ولی هنوز این مسئله 

بصورت سیستماتیک نیست که حتما در برنامه 

های آتی شرکت پیاده سازی نظام آن پیگیری 

 خواهد شد.

 

این امر بحث حساسی است، زیرا از یک طرف باید ضمن تامین نیازهای مالی افراد، به گونه ای عمل شود که توانایی پرداخت منظم و مداوم   

 آن نیز وجود داشته باشد.

کارمندان، نسبت به در همین راستا شرکت عالوه بر تالش برای ایجاد نظام حقوق ظابطه مند از طریق به کارگیری فرمول تعیین حقوق 

 یکسان سازی سیستم لیست های بیمه و حقوق اقدام نموده است.
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 باشد؟ها ميهای شما از نیروی کار چیست؟ آیا سطح توقع نیروی کار جوان متناسب با سطح توانمندی آنگالیه ●

شب  8به طور کلی نیروهای جوان و کارمند، نسبت به قبل تنبل تر شده اند.مثال در زمانی که ما کار می کردیم معموالً تا ساعت     

 همه در مقابل سیستم کارت زنی و درب خروج شرکت هستند. 5کار بودیم ولی االن راس ساعت  و یا بیشتر در شرکت مشغول به

 ؟سخن آخر ●

مسئله ای که در حال حاضر برای شرکت مهم است وجود شورای جوانان،پویایی و تداوم حرکت آن به سمت جلو می باشد.این شورا 

 پیشرفت تک تک اعضای آن باشد، کمک شایانی به پیشرفت شرکت خواهد نمود.ضمن اینکه می تواند انگیزه خوبی در جهت 
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 ترجمه و تلخیص: شقایق مه پور                                                                                                                                        مدل های شایستگی

بیش از سي سال است که شرکت ها از مدل های شایستگي برای گزینش کارکنان شایسته استفاده مي کنند. البته طي چند سال گذشته، این روش      

ای هزیریگزیني دچار تحول شده است. با روی کار آمدن نیروهای کار جدید و بازنشسته شدن کارمندان قبلي، از مدل شایستگي برای برنامهشایسته

 جانشین پروری استفاده مي شود.

( تمرکز خود را بر روی ارزیابي عملكرد مدل شایستگي برای مشخص کردن نیازهای ETAطي چند سال گذشته، اداره استخدام و آموزش آمریكا )    

در مباحث منابع انساني مورد بررسي  های شایستگيکسب و کار و کارفرمایان و کارمندان ماهر مورد نیاز معطوف کرده است. در این مقاله نقش مدل

 گیرد.قرار مي

 توصیف شایستگی

اولین بار، مک کلالند در اوایل دهه هشتاد میالدی ، شایستگی ها )یا نوعی       

کاراکتر فردی( را برای پیش بینی میزان موفقیت عملکرد کارمندان معرفی کرد. 

های معمول استخدامی  این عامل به اندازه میزان دانش علمی که در آزمون 

 شد، مهم شناخته شد.سنجیده می

گیری از دانش، مهارت، اخالق و  یک توانایی برای بهره شایستگی به عنوان     

های شخصی در هنگام رویارویی با شرایط بحرانی یا عملکردهای خاص  ویژگی

های فردی  شود. ویژگیحرفه ای )شغلی( برای یک شرح شغل خاص، معرفی می

  -اجتماعی، عاطفی، نگرشی-های ذهنی، فکری ، شناختیممکن است ویژگی

نی الزم برای انجام کار باشد. همچنین خودشناسی و درک فرد از  فیزیکی و روا

 شغلش در شایستگی و عملکرد موفق شخص در کارش موثر است.

 مدل شایستگی

غل  های الزم برای یک شمدل شایستگی ابزاری است که به وسیله آن شایستگی     

شایستگی برای یک   2تا  7شود. بسته به نوع کار و سازمان خاص مشخص می

 کشیده  می شود. مدل شایستگیدر  شود وشغل خاص تعریف می

-همان طور که در شکل ضمیمه پیداست، سه ردیف پایین مدل که شایستگی   

-یهای آکادمیک و شایستگهای فردی، شایستگیاند شامل شایستگیهای بنیادی

-های محل کار برای اکثر صنایع و مشاغل قابل استفاده است. به ترتیب در ردیف

تر هر شغل ذکر شده است، بدین صورت  صصیهای تخهای باالتر شایستگی

های  های وسط شایستگی های ویژه هر صنعت ذکر شده و در ردیف که:ردیف

 های خاص هر شغل معرفی شده است.آخر، شایستگی

پس با توجه به این توضیحات، یک سری شایستگی های هسته ای داریم شامل  

غالن است و برای هر شغل  دانش، مهارت و رفتار فرد که قابل تعمیم به همه شا

می های کالمیزان تبحر الزم در هر بخش متفاوت است. مثال میزان تبحر در ارتباط

 کند.داری و فروشندگی فرق میو محاسبات برای دو شغل صندوق

 

های شایستگی این است که یک سنجش کامل از نکات ارزشمند مدل     

ه فرد هایی کتواند برای ارزیابی شایستگیفردی و رویکرد جامعی است که می

تواند به دست بیاورد، توسعه داده شود. پس این ب نیاز میدارد یا برحس

( و یا HRDتواند با موفقیت توسط واحد توسعه منابع انسانی )اطالعات می

متخصصان توسعه نیروی کار در برنامه های مختلف با نیروی کار مورد استفاده 

 قرار گیرد.
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 نتیجه گیری

های شایستگی برای بهبود بخشیدن به نیروهای کاری فعلی و آتی در راستای رفع نیازهای کارفرماها توان از مدلشده، میبنابر موارد گفته  

ا و هشوند از آن ها برای تقویت و تمرکز بر شایستگیهایی که شغل آن دچار تغییر یا بحران میزمانتوانند در استفاده کرد. شاغالن نیز می

 نقاط قوت خود و برای تعیین مسیر شغلی فعلی و آتی خود بهره ببرند.

 

 شایستگی هایمدل از صنعت کاربردی های برنامه

مشترک مدیران استراتژیک و منابع انسانی برای گزینش، استخدام و فرآیندهای آموزش یا  های شایستگی زبانبه بعد، مدل 1220از      

 در برنامه ریزی موفقیت بندی مشاغل در بخش خصوصی و دولتی بهره برد.چنین می توان از آن برای ردهآزمون کارایی کارکنانشان است. هم

 پروری استفاده کرد. شغلی، می توان از آن برای جانشین

شود، واحد منابع انسانی، مدیریت ، آموزش و کارمندان های شایستگی برای هر عنوان شغلی استفاده میوقتی در یک سازمان از مدل     

همگی یکسو و در جهت دستیابی به هدف عالی سازمان کار خواهند کرد. بایستی که سازگاری انتظارات افراد در یک تیم سازمانی و یا درون 

مند برای انتقال رفتارهای مطلوب و تفکر به عنوان توسعه فردی و حرفه ای، در درون ی قابل مشاهده باشد. این چارچوب نظامیک شبکه کار

سازمان و یا در سراسر صنایع استفاده می شود. وقتی که مدل شایستگی مراحل مختلف تجربه و عمل نیروی انسانی را به طور مجزا درنظر 

 .را پوشش دهد ای منابع انسانیست. مدل شایستگی باید تمامی فرآیندهای تجربی و حرفهنی بگیرد، دارای اعتبار

 تواند تضمینی برای انتخاب و استخدام فرد مناسب برای یک شغل خاص باشد.های کاری میاستفاده از مدل شایستگی برای مصاحبه 

ق برنامه خاص از طری توان کارکنان فعلی برای جانشینی منصب هایاین مدل می چنین از طریق سیستم بازنگری عملکرد ارائه شده توسطهم

 های توسعه وآموزش آماده ساخت.

ند اهای شایستگی بنا شدههای ارزیابی که بر پایه مدلکاری و سایر روش مثالً برای انتخاب متخصصان بهداشت و درمان از مصاحبه های 

  برد زیرا چندین توانایی و مهارت توان بهرههای گروهی( میهای فنی و فعالیتو ارزیابی کتبی هایسازی شده، آزمونهای شبیه)مثل آزمون

ها از آن تواناند بلکه میشایستگی های انفرادی طراحی نشده های شایستگی فقط برایزمان مورد ارزیابی قرار گیرد. مدل این افراد باید هم

 های گروهی نیز استفاده کرد.برای فعالیت
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 تختخوابی اطفال اهواز 160آغاز به کار پروژه بیمارستان 

تختخوابی اطفال اهواز   160پس از موفقیت در مناقصه بیمارستان      

 با شرکت اسکان ایران منعقد گردید. 30/0۴/2۴قرارداد این پروژه در تاریخ 

  22۴30تختخوابی اطفال ابوذر اهواز با سطح زیربنای  160بیمارستان 

طبقه در محل مناسب از نظر شهری در شهرستان اهواز ،   2مترمربع در 

زیتون کارمندی ، خیابان زاویه واقع شده است. این  -میدان چهار شیر

بیمارستان جایگزین بیمارستان قدیمی اطفال بوده و کلیه عملیات  

اسکلت توسط شرکت گروه مهندسین راه و   ساختمانی و تاسیساتی پس از

ماه و دستگاه نظارت شرکت   18انجام می شود. مدت پیمان   1۴2ساختمان 

 مهندسین مشاور همگون می باشد.

پس از تجهیز کارگاه در تیر ماه، رسماً عملیات اجرایی از مرداد ماه آغاز  

گاه و  ارسازی دفتر فنی کآالت سنگین و سبک، آمادهگردید. تأمین ماشین

های کارگری، نصب آسانسور مصالح، تهیه دیزل ژنراتور، خرید انشعابات  خانه

مورد نیاز، انجام پروسه نقشه برداری، تهیه چندین دستگاه رایانه و یک  

دستگاه ویدئو پروژکتور از تمهیدات اجرا شده در تجهیز کارگاه این پروژه  

-جرای حفاظ در محلاز جمله ا HSEاست. همچنین کلیه ملزومات مقررات 

های پرتگاهی، تهیه لباس و کاله ایمنی به تفکیک گروه های شغلی، عالئم  

 هشدار و... زیر نظر مهندس حیدر رسته به طور کامل اجرا گردید.

 

   تختخوابی اطفال اهواز 160بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت 

وزیر بهداشت   زاده هاشمیسید حسن قاضی   

درمان و آموزش پزشکی صبح نوزدهم مرداد وارد  

کیا رئیس بنیاد  اهواز شد و به همراه محمد سعیدی

  160مستضعفان از پروژه بیمارستان در حال ساخت 

 تختی کودکان ابوذر بازدید کرد.

این بیمارستان با مشارکت بنیاد مستضعفان ظرف     

نده تکمیل و جایگزین بیمارستان قدیمی  ماه آی 18

 شد. خواهد

 

 گردآورنده: امیرنجاتی و محمد نوری
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 بزرگنفره نیمه باز شرقی ندامتگاه تهران  2000تحویل موقت پروژه بند 

هکتار شامل بخش های مختلف مانند چندین بند ، بیمارستان، ساختمان های مالقات، اداری، ورزشی و... در   83ندامتگاه تهران بزرگ در زمینی به مساحت       

 باشد.  منطقه فشافویه تهران )حسن آباد( در حال ساخت می

نفره   2000نفره و فضاهای مشترک، اسکلت ساختمان بند 500ز ندامتگاه شامل ساختمان بند طی چندین پیمان، ساخت قسمت هایی ا 87از سال  1۴2شرکت    

  2000آغاز شده بود، شامل کارهای ساختمانی و تاسیساتی به زیربنای  20نفره که در سال  2000و ابنیه برجهای نگهبانی را اجرا نموده است. پروژه تکمیل بند 

ختمان اداری، آشپزخانه، درمانگاه، رختشویخانه، بندهای عمومی و انفرادی، سالن اجتماعات، سالن ورزشی، پست برق و متر مربع و بخش های مختلف مانند سا

 موتورخانه می باشد.

شاور لیمان  در حضور نمایندگان سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، سازمان زندان ها، شرکت مهندسین م 15/10/23پروژه یاد شده در تاریخ    

 تحویل موقت گردید؛ و به تازگی توسط سازمان زندان ها به بهره برداری رسید. 1۴2و گروه مهندسین راه و ساختمان 

 

 تختخوابی تالش 160بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت 

وزیر بهداشت در فروردین ماه طی بازدید از شهرستانهای غرب گیالن، از      

 تختخوابی در حال ساخت تالش نیز بازدید کرد. 160بیمارستان 
قول مساعدتی که ازسوی معاون    با اشاره به  طی این بازدید وزیر بهداشت   

به   25وزیر راه و شهرسازی داده شده است گفت: این بیمارستان در سال 

 بهره برداری خواهد رسید.

تخوابی تالش از سال  تخ 160  گفتنی است:  شروع ساخت بیمارستان   

متر مربع   16000متر مربع با زیربنای  35000،درزمینی به مساحت  1388

 است و شامل بخشهایی از جمله: جراحی زنان و زایمان ،داخلی مردان ،

CCU- NICU –ICU .و... می باشد 

 

 همکاران جدید

 پیوستند.   1۴2امسال همکاران جدیدی به خانواده بزرگ 

التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد همدان و دارای یک سال سابقه فعالیت درزمینه طراحی هستند و از تیرماه  خانم مهندس انسیه ریاحی فارغ      

 شروع به کار نمودند.  

د اراک و دارای یک سال سابقه فعالیت درزمینه حسابداری  اقتصادی از دانشگاه آزا-التحصیل کارشناسی ارشد آمار اجتماعیخانی فارغخانم مرجان ابراهیم     

التحصیل کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد کاشان و دارای یازده سال سابقه  ماه در امور مالی شروع به کار نمودند.  آقای مهندس پوری فارغباشند و از اردیبهشتمی

 پیوستند. 1۴2واده باشند و از شهریورماه به جمع خانفعالیت در دفتر فنی می

ها آرزوی  باشند. برای آنالتحصیل کارشناسی مکانیک سیاالت از دانشگاه آزاد تهران جنوب و دارای شش ماه سابقه فعالیت در دفتر فنی میآقای رضا فاتحان فارغ 

 موفقیت روزافزون داریم .
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 و نمایندگان شرکت نیمرخ 142جوانان اولین جلسه شورای 

با نمایندگان شرکت نیمرخ در راستای بررسی فرایند شرکت در مناقصات تشکیل شد. این جلسه بیست و هشتم مردادماه به میزبانی   1۴2جلسه شورای جوانان    

 و با حضور خانم مهندس سلیمی و آقای مهندس سیار از شرکت نیمرخ برگزار گردید.   1۴2در محل سالن کنفرانس شرکت  1۴2شورای جوانان 

حاتمی سازوکار   در ابتدا خانم سلیمی مطالب خود را پیرامون گردش کار واحد مناقصات در شرکت نیمرخ ارائه نمودند. در ادامه آقای نجاتی به همکاری خانم

ور  د عملکرد واحد مذکشرکت در مناقصات را تشریح نمودند. سپس نمایندگان دو شرکت پس از بحث و تبادل نظر و بررسی مشکالت، راهکارهایی را برای بهبو

 پیشنهاد دادند.  

مورد نظر   در پایان مقرر شد جلسات مشترک با نمایندگان محترم شرکت نیمرخ در بازه های زمانی که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت، حول محورهای

 .طرفین برگزار گردد

 

 مارستان آغاجاریبازدید مدیرعامل محترم شرکت نفت از پروژه بی

به منظور بررسی روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه   23اردیبهشت  31در تاریخ    

استان خوزستان جناب آقای مهندس جوادی , مدیر  -بیمارستان آغاجاری واقع در امیدیه

عامل شرکت نفت و هیات همراه از محل پروژه بازدید نمودند . در این بازدید عالوه بر  

, مدیرعامل  شهر امیدیه در مجلس شورای اسالمینده معاونین آقای مهندس جوادی, نمای

شرکت نفتخیز مناطق جنوب , فرماندارشهرستان امیدیه , ریاست سازمان بهداشت و  

درمان صنعت نفت و مدیریت فنی و مهندسی سازمان , ریاست شبکه بهداشت و جمعی  

ت عمودی و  ترین ارتباطادهند و بیشقرار می.دیگر از مقامات محلی نیز حضور داشتند

گیرد و عالوه بر این ارتباطات منطقه ای و  ها شکل میافقی در این نوع از نمایشگاه

 .های گذشته رشد و پیشرفت بسیار چشمگیری داشته استالمللی نسبت به سالبین

 تختخوابی نجف آباد 160بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه بیمارستان 

جنوواب آقووای مهنوودس آخونوودی , وزیوور  15/11/23در توواریخ    

محتوورم راه و شهرسووازی و هیووات همووراه از مراحوول پیشوورفت    

تختخوووابی نجووف آبوواد بازدیوود کردنوود.   160پووروژه بیمارسووتان 

عووالوه بوور مقامووات اسووتانی و محلووی , معوواون محتوورم وزیوور و    

موودیرعامل سووازمان مجووری , معوواون محتوورم اجرایووی , موودیر    

بووه هموراه کارشناسوان مربوطوه نیووز     6و  5کول اجرایوی منواطق    

  . مقام محترم وزارت را همراهی نمودند

در طووی بازدیوود , آقووای مهنوودس رسووته , موودیر عاموول محتوورم  

گوووزارش مبسووووطی در زمینوووه تاریخچوووه و     1۴2شووورکت 

 . وضعیت فعلی پروژه ارائه نمودند



 

 27 

  

 خرید نرم افزار انبار

نیاز به یک سیستم انبار داری برتر که پاسخگوی آینده نیز باشد، ضروری دانست. لذا   1۴2گروه مهندسین راه و ساختمان  ها،با توجه به افزایش تعداد پروژه     

 عملکرد برنامه انبارداری شرکت پردازش موازی سامان در سطح کشور، این نرم افزار مورد تأیید قرار گرفت و در مردادماه خریداری شد.با توجه به سابقه و 

کاربری برای   پروژه( به صورت آنالین و کاربران آفالین به تعداد نامحدود، تنظیم محدودیت با توجه به نوع10کاربر ) 10ارتباط از طریق اینترنت، پشتیبانی      

 باشد.افزار میهای این نرمها و... از ویژگیای از موجودی کاالها در پروژهداشتن اطالعات، اطالع لحظهمحفوظ نگاه

 

 بازدید از پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان همه ساله با حضور بسیاری       

های داخلی و  های شرکتاز فعاالن این صنعت برای نمایش توانمندی

های تولید مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی  در زمینه خارجی

مان  المللی صنعت ساختشود. پانزدهمین نمایشگاه بینساختمان برپا می

هجدهم مرداد با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار  کشور صبح یکشنبه 

المللی تهران افتتاح  های بینو رفاه اجتماعی در محل دائمی نمایشگاه

شرکت   820مرداد ادامه داشت. در این دوره از نمایشگاه  21شد و تا 

 کشور حضور داشتند.   25شرکت خارجی از  310داخلی و 

کت های مختلف و حضور شرکت  نمایش فعالیت ها و نوآوری های شر     

را بر   1۴2های جدید در این نمایشگاه، گروه مهندسین راه و ساختمان 

آن داشت تا در راستای به روزرسانی اطالعات و ارتقا دانش تخصصی  

نیروی جوان مقدمات بازدید از این نمایشگاه را فراهم نمایند. لذا چهار  

نی  اعزام شدند و تا ساعات پایانفر از کارکنان جوان دفتر فنی به نمایشگاه 

نمایشگاه به جمع آوری اطالعات شرکت ها و مشخصات فنی محصوالت  

های مرتبط با  اقدام نمودند. روز بعد گزارش بازدید و اطالعات شرکت

 های در دست اجرا به مسئولین انتقال داده شد.پروژه

 

 تالشتختخوابی  160ز پروژه بیمارستان وزیر محترم راه و شهرسازی ا معاون بازدید

  160به منظور بررسی روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه بیمارستان       

تختخوابی تالش واقع در استان گیالن جناب آقای مهندس محمدجعفر  

علیزاده , معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان مجری ساختمانها و  

تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی , از محل پروژه بازدید  

 ند .نمود

و کارشناسان مربوطه,   2و1در این بازدید مدیرکل اجرایی مناطق       

نماینده شهر تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسالمی , مدیر کل راه و  

شهرسازی استان گیالن , فرماندار شهرستان تالش , ریاست شبکه بهداشت  

 . تالش و جمعی دیگر از مقامات محلی نیز حضور داشتند

 

 اخبار داخلي                                      
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 د بین المللیو اخذ گواهینامه های استاندار 142نخستین سمینار گروه مهندسین راه و ساختمان 

 مینار حولپس از اخذ گواهینامه های استاندارد بین المللی در راستای بهبود عملکرد سازمان و همگام بودن با معیارهای جهانی ،و برگزاری نخستین س 23پاییز    

 آغاز گردید. 1۴2ساله ی شرکت  35محور مدیریت کیفیت ، فصل جدیدی در زندگینامه 

در محل سالن همایش سرای محله نظامی  13/02/23این سمینار با حضور جمعی از کارکنان دفتر مرکزی و کارگاه های  شرکت و سه سخنران دعوت شده در تاریخ    

 گنجوی برگزار شد.

سرمایه هر سازمان ، نیروی انسانی آن سازمان   "کردند سخنرانی خود را با جمله ای طالیی آغاز  1۴2در ابتدا ، جناب آقای مهندس رسته مدیر عامل محترم شرکت     

ربرد لی و کاو سخنان خود را با رویکرد اهمیت نیروی انسانی و مدیریت یکپارچه ادامه دادند . سایر سخنرانان در خصوص مفاهیم استانداردهای بین المل  "می باشد 

 یات ارزنده ای را عنوان کردند.آن ها در مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مطالب و تجرب

 از خانم ابراهیم خانی و آقایان افشار، سبحانی، فخری و نوروزی به پاس زحمات بی دریغشان، قدردانی فرمودند. مدیریت محترم همایشو در پایان 

ISO استاندارد 

سازمان بین المللی استانداردبین المللی در سال  ISO(INTERNATIOAL STANDARD ORGANIZATION)به منظور یکپارچه سازی و تدوین استانداردهای     

ها را بررسی ،  در ژنو تاسیس گردید. هدف این سازمان ایجاد قوانین، قواعد و معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان امور مربوط به سازمان ها و شرکت  1226

 مطالعه و مقایسه کرد.

 ISO 2001 , ISO 1۴001 ,OHSAS 18001 موفق به اخذ گواهینامه های مربوط به استاندارد گردید که به اختصار به شرح  1۴2گروه مهندسین راه و ساختمان  

 هر یک می پردازیم .

 

 گزارش    

 ISO1001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

بر اساس قوانین و قواعد ساکن بر این استاندارد ، در صورتی که سازمان یا شرکتی موفق به کسب 

زایای برقراری این استاندارد بر عملکرد های خود بهره گواهینامه استاندارد شود ، خود به خود از م

 می گیرد .

 برقراری حس اطمینان در میان مشتریان

 کنترل بیشتر و منضبط بر فرآیندهای سازمان

 ارتقا روابط درون سازمانی

 اصالح خطاها و پیشگیری از آن ها

 افزایش بهره وری از سیستم

 فرآیندهاشناخت مسیرهای ممکن برای بهبود انجام 

 جلوگیری از چندباره کاری ها و اتالف زمان و هزینه

 رضایت مشتری و کاهش شکایات

 ISO14001 استاندارد سیستم مدیریتی محیط زیستی

این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر 

تاثیرات آن ها بر محیط زیست و یا از بین بردن  گذار باشد و سپس راهنمایی هایی را جهت کاهش

 .آن ها ارائه می دهد

 OHSAS10001استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی 

این استاندارد سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد . و پس 

 . مسائل بهداشتی ارائه می کنداز شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و 

با رویکرد تحقق چشم انداز خود پس از مدت ها تالش و پیگیری و آموزش کارکنان ،  1۴2شرکت 

با اجرای استانداردهای مذکور سیستمی یکپارچه و منضبط را درون سازمان ایجاد کرد که منجر به 

 خدمت به ملت "الی شرکت رضایت مندی بیش از پیش کارکنان و تسهیل راه رسیدن به هدف وا

 خواهد شد. "

امید است خداوند منان ما را در برگزاری سمینارهای آتی که در برنامه ی اهداف سازمان برای 

 ارتقای سطح دانش و بهره وری کارکنان می باشد ، یاری نماید.
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 " 142 ساختمانجام گروه مهندسین راه و  " البرز استان اسب با پرش مسابقات

  گروه مهندسین راه و  ساختمان شرکت,  فعالیت سال پنجمین و سی آغاز مناسبت به      

  در البرز استان سوارکاری هیات و سوارکاری فدراسیون همکاری با مالی حامی عنوان به 1۴2

گروه   جام اسب با پرش " مسابقات دوره اولین برگزاری به اقدام 23 اردیبهشت 12 جمعه روز

 . نمود " 1۴2 مهندسین راه و ساختمان

  رد و پرداخته رقابت به یکدیگر با مختلف سنی های رده در سوارکاران مسابقات این در   

 .شد اعطا یادبود رسم به جوایزی رده هر برگزیده نفرات به نهایت

  مختلف نهادهای و سازمانها مقامات از تعدادی,  سوارکاری ورزش به مندان عالقه بر عالوه

 . داشتند حضور تماشاچیان ویژه جایگاه نیزدر

با هوشنگ رسته مدیرعامل محترم   2226در این ارتباط در مجله کیهان ورزشی به شماره    

مصاحبه صورت گرفت و ایشان عنوان کردند:   1۴2شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 

کنیم و از آنجائی که در مورد سوارکاری  بسیار عالقه مند هستیم که به ورزش سوارکاری کمک 

دین اسالم تأکید فراوان داشته ما به این موضوع نگاه ویژه داریم تا در کنار سوارکاری به ورزش  

 خدمت کنیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم.

 باشگاه سوارکاری و پرورش اسب هوشمند در رده های زیربرگزار گردید :در  این مسابقات

 رده نونهاالن و نوجوانان●

 جوانان  Cرده  ●

 بزرگساالن  Dرده ●

 مالکین  O2رده  ●

 بزرگساالن  Cرده ● 

بزرگساالن با اسبهایی به نام های آسنا ،هلنا و سارینای باشگاه   D همچنین این شرکت در رده 

 ظاهر شد. 1۴2 مهندسین راه و ساختمان هوشمند و مالکیت گروه

 به مقام قهرمانی رسید. "یودی"وانان پرش با اسب آالله شالچیان با اسب در پیکارهای گروه ج

 در جایگاه اول ایستاد. "آسنا"بزرگساالن رادمرد هوشمند با اسب  Dدر پیکارهای رده 

 بدون خطا به عنوان قهرمانی رسید."ورنا"رضا احمدی با اسب   O2در پیکارهای گروه 

های قدرتمند و صووواحب نام مثل عادل کشووواورز،  بزرگسووواالن چهره  C در پیکارهای گروه 

شتند           سفندیار هوشمند و ... حضور دا سلطانی، فرامرز باب الحوائجی، ا مسعود برجیان، مجید 

 که مسعود برجیان با اسب آریزونا بدون خطا در میدان نمایش داد و روی پله قهرمانی ایستاد.

ق اهداف بلندمدت خود در در راسووتای تحق 1۴2گروه مهندسووین راه و سوواختمان   شوورکت

 می باشد و امید است بار دیگر در سکوی موفقیت قرار گیرد . دوره این جام تدارک دومین

 

 

 گزارش                                                

 مهسا ابراهیم خانی: گزارش 
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 اخبار عمومي     

 است خصوصی بخش پذیرای باز آغوش با دولت

به گزارش سایت رسمی دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه     

المللی ساختمان با اشاره به اینکه اجتماعی در پانزدهمین نمایشگاه بین

بخش خصوصی و تعاونی باید در اقتصاد کشور حضور جدی داشته باشند، 

اظهار داشت: تمام تالش دولت این است که بخش خصوصی در اقتصاد 

نقش جدی داشته و فعالیت مستمر داشته باشد و از همین رو دولت هم 

 .کمک خواهد کرد

دکتر ربیعی افزود: سرمایه کافی هم در دست دولت نیست و در این 

کمیته در دولت بهبود مشارکت بخش خصوصی را دائماً  3شرایط 

 .کندیزی میربرنامه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درخصوص نمایشگاه     

المللی صنعت ساختمان گفت: فعاالن بخش خصوصی صنعت بین

ساختمان در داخل آخرین دستاوردها را در معرض نمایشگاه قرار 

ها ترین ارتباطات عمودی و افقی در این نوع از نمایشگاهدهند و بیشمی

به   المللی نسبتای و بینو عالوه بر این ارتباطات منطقه گیردشکل می

 .های گذشته رشد و پیشرفت بسیار چشمگیری داشته استسال

دن المللی کردکتر ربیعی یکی از مشکالت صنعت ساختمان را بین    

اکنون ظرفیت ایجاد برند برخی برندهای داخلی عنوان کرد و گفت: هم

از طرفی در صادرات خدمات فنی و مهندسی در شرایط فعلی وجود دارد و 

 .خوبی وجود دارد هم ظرفیت

شغل  6متر،  100دکتر ربیعی با بیان اینکه در صنعت ساختمان هر    

تواند سایر صنایع از کند، گفت: تحرک در بخش مسکن میایجاد می

اجتماعی عالوه جمله فوالد را به تحرک وادارد، بنابراین در حوزه مسکن 

 .کنیمزایی را دنبال میبر خانه دار کردن افراد نیازمند، اشتغال

دکتر ربیعی افزود: دولت با تدبیر و برنامه ریزی خود تالش کرده تا در 

این بخش هم پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی را فعال کند و هم 

 صدور خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخشهای صنعت و ساختمان

 را در دستور کار قرار دهد.

وی تصریح کرد: نباید تنها مهاجرت نیروی کار داشته باشیم بلکه باید 

برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هم کارهایی انجام بدهیم و دولت 

 در هر دو زمینه برنامه ریزی کرده است.

دکتر ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سرمایه 

باید در کنار اعتماد دولت قرار بگیرد. دولت بخش  اجتماعی مردم

بیند بلکه بخش اصلی اقتصاد کشور می داند، خصوصی را یک رقیب نمی

چنانچه تعاونگران، کنشگران اصلی اقتصاد به شمار می روند و نقش 

کارآفرینان و نخبگان صنعتی و مسئولیت اجتماعی افرادی که می توانند 

 شوند حایز اهمیت است. در کار سرمایه گذاری وارد

 

 اخبار بخشنامه ها

درصدی رشته ابنیه،   ۴7/7که نشان از رشد ابالغ شد،  10/03/132۴در تاریخ  1323های سه ماهه سوم و چهارم سال های قطعی تعدیل آحاد بها دورهشاخص ●  

 نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. درصدی رشته تاسیسات برقی ۴5/2درصدی رشته تاسیسات مکانیکی و  07/10

 هایضریب های جدول 30/0۴/132۴و اجرایی کشور در تاریخ  فنی نظام و بودجه و برنامه قانون (23) ماده موضوع اجرایی، استانداردهای نامه آیین استناد به ●  

 این بخشنامه ابالغ از بعد که کارهایی هزینه برآورد برای تا است، رسیده فنی از نوع گروه اول )الزم االجرا( به تصویب شورای عالی پیمانکاری کارهای ایمنطقه

   می شوند اعمال شود. تهیه

ریزی کشور دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،  هسازمان مدیریت و برنام 05/03/132۴مورخ  30523/2۴به استناد بخشنامه شماره  ● 

شود.  روز میصورت الکترونیکی و خودکار )بدون مراجعه حضوری( به وزیران به توسط هیئت "حد نصاب معامالت "ارزیابی کیفی و ارجاع کار هرساله پس از ابالغ 

 دهد.نشان می را 132۴جدول زیر ظرفیت مجاز پیمانکاران در سال 

 
 حداکثر ظرفیت مجاز پیمانكاران

 ارقام:میلیون ریال

 رشته/پایه یک دو سه چهار پنج

 ساختمان و ابنیه 1،26۴،200 632،۴50 316،220 158،۴60 55،600

 تأسیسات و تجهیزات 885،۴30 ۴۴2،715 221،8۴۴ 110،222 38،220
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 اندنساختن برای م 

 نویسنده : جیمز کالینز ، جری پوراس

 مترجم : مهندس فضل اهلل امینی

 

 چرا آن را بخوانیم؟ 

مند هایي که از موفقیت مستمر بهرهبه اعتقاد نویسندگان این کتاب، شرکت

ها و مانند ولي استراتژیها و اهداف محوری ای دارند که ثابت ميهستند، ارزش

کنند تا خود را با دنیای ناپذیر تغییر ميپایانهای کاری آنها به شكلي روش

متغیر پیرامون وفق دهند. این کتاب نمایانگر اهمیت توسعه و دستیابي به 

های الزامي برای دستیابي به ای از اصول راهنما و شناسایي ویژگيمجموعه

 سازماني بزرگ و دایماً در حال پیشرفت است. 

از هستي است! تالش برای ماندن، اساس خالصه ای از مقدمه کتاب: حفظ بقا ر

 فعالیت های بشر ی است.

ی ما را شكل مي دهد. مي سازیم فلسفه ماندگاری، بسیاری از تالش های روزانه

 تا بمانیم.

کتاب ساختن برای ماندن، دستاوردهای یك پژوهش در صدها شرکت مورد 

 بررسي را تشریح مي کند .

های آرماني با دیگر شرکت ها پرداخته این پژوهش معتبر به مقایسه شرکت 

 اند که بمانند، بااست . مقایسه شرکت ها یي که مدیران و کارکنان آنها ساخته

شرکت هایي که شاید تالش هایشان تنها تالشي مذبوحانه بوده است. کتاب با 

را به چالش مي ” باور عمومي“پژوهش در شرح حال شرکت های آرماني دوازده 

 گیرد .

 سودمندی های این کتاب را مي توان به شرح زیر خالصه کرد:

 نمونه ای از یك طرح پژوهشي کامل. -1

 نمونه ای است از یك طرح تطبیقي در یك مورد خاص. -2

 بازتابي است از بینش و نگرش شرکت های موفق و ماندگار. -3

 آثار و پیامد توجه به نیروی انساني شاغل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي کتاب                                      

 گردآورنده: پریسا مقدم 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت منابع انسانی کلیدهای طالیی

 نویسنده: استیفن رابینز

 مترجم: غالمحسین خانقایی

 

 ی کار با کیفیت، بزرگ ترین عامل انگیزش کارکنان است.ارائه

 کار، به خودی خود مي تواند یك عامل انگیزشي قدرتمند باشد. 

کار مي تواند چنان احساسي از شادی و خشنودی به انسان بدهد که حتي  

 استراحت و فراغت، قادر به آن نیستند.

مشاغل را به گونه ای طراحي کنید که چالش برانگیز، خالق، مجذوب کننده  

و وقت گیر باشند، تا امكان بهره برداری از مهارت های کارکنان را به آن ها 

نان حاصل کنید که این وظایف دارای اهداف مشخص بدهند. همچنین اطمی

 دهند.هستند و بازخورد مناسب را به کارکنان مي

 

کتاب کلیدهای طالیي مدیریت منابع انساني به قلم استیفن رابینز صاحب 

نظر پرآوازه در رفتار سازماني و مدیریت منابع انساني است. رابینز در این 

وشته های علمي خود را با تجربیات کتاب تالش کرده تا چكیده ای از ن

ارزشمند علمي خویش در هم آمیزد و با عنوان کلیدهای طالیي مدیریت 

منابع انساني به دست مدیران دهد. این کتاب بسیار کاربردی است و شامل 

 نكات ظریف و بدیع در ده مقوله اساسي در مدیریت انسانهاست.

صفحه،  261سه حقیقت(، و سرفصل )با نام شصت و  63بخش و  10کتاب در 

 ترجمه و منتشر شده است.

 گردآورنده: پریسا مقدم

 معرفي کتاب     

 142دداشت های خود در شماره های آتي گاهنامه شورای جوانان و یا درج مقاالت و یا تقاداتنچنانچه مایل به ارسال پیشنهادات و ا

 هستید، به روش های زیر مي توانید با ما در ارتباط باشید.

.com241mag@ceEmail:  

Tel: 112-66686981 

mailto:mag@ce142.com
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 تختخوابی اطفال ابوذر اهواز    160بیمارستان 

 کارفرما : شرکت اسکان ایران )نماینده بنیاد علوی(  

 مشاور و دستگاه نظارت :  مهندسین مشاور همگون  

 تختخوابی آغاجاری  64بیمارستان 

 کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  

   مشاور و دستگاه نظارت :  شرکت مهندسی دیالتن

 پروژه های در دست اجرا                  
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 پروژه های در دست اجرا      

 تختخوابی تالش  160بیمارستان 

 کارفرما : سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی 

  مشاور و دستگاه نظارت :  مهندسین مشاور جودت و همکاران

 تختخوابی نجف آباد   160بیمارستان 

 کارفرما : سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی   

   نظارت :  مهندسین مشاور همگونمشاور و دستگاه 




