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اهيشهٌصَس ػجذاللْي
هذيش ثخص هذيشيت داًص
ستبد طشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي ٍيظُ ٍصاست ًفت

دس اداهِ هطبلت ضوبسُ لجل ثب هَضَع صيش سبخت ّبي پيبدُ سبصي ًظبم هذيشيت داًص دس طشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي ٍصاست
ًفت ،دس ايي ضوبسُ هَضَع "اػوبل تغييشات دس اهَس استخذام ،استمبء ٍ حمَق ٍ هضايب" ثِ ػٌَاى يىي ديگش اص صيش سبخت
ّبي سبصهبًي هذيشيت داًص هَسد ثحث لشاس هي گيشد.
ثب تَجِ ثِ ضشٍست ّوىبسي وبسوٌبى سبصهبى دس ثخص ّبي هختلف فشآيٌذ هذيشيت داًص ،هي ثبيستي ثش اسبع
وويت ٍ ويفيت ّوىبسي آًبى ،تبثيش هَاسد هشثَطِ ثش اهَس سبصهبًي ٍ اداسي ايطبى اػوبل گشدد .دس ٍالغ ثبيذ ثشخَسداسي
اص فشٌّگ ٍ تفىش داًص هحَس ،اػتمبد ثِ اسائِ داًص ٍ تجشثيبت

()Knowledge Sharing

ٍ هَاسدي اص ايي دست ثِ

ػٌَاى ثخطي اص هالن ّبي گضيٌص ٍ استخذام ،طشاحي ًظبم حمَق ٍ هضايب ،اسصضيبثي ،پبداش ٍ استمبء پشسٌل دس
سبصهبى ًْبديٌِ گشدد.
ثِ ايي هؼٌب وِ ّوىبسي يب ػذم ّوىبسي وبسوٌبى دس صهيٌِ هذيشيت داًص دس اهَس اداسي آًبى لحبظ گشدد ٍ پشسٌلي وِ
هذيشيت داًص سا پزيشفتِ ٍ ثب آى ّوىبسي هي وٌٌذ ًسجت ثِ وبسوٌبًي وِ توبيلي ثِ ايي اهش ًذاضتِ ٍ حتي ثبػث
وٌذي يب تَلف حشوت آى ضًَذ هتوبيض گطتِ ايي هسئلِ ثِ ػٌَاى يه اسصش سبصهبًي ،ػالٍُ ثش هجبحث فشٌّگي
سبصهبى دس اهَس اداسي وبسوٌبى ًيض اثشگزاس ثبضذ.
الجتِ ًىتِ ثسيبس هْن ٍ ظشيفي وِ دس ايي هيبى ثبيذ هَسد تَجِ جذي ٍ ػويك لشاس گيشد تٌظين تَلغ وبسوٌبى ًسجت ثِ
ّوىبسي دس اهَس داًص سبصهبى است .ثِ ػجبست ديگش هذيشاى اسضذ سبصهبى ٍ هتَليبى هذيشيت داًص آى ثبيذ اص ثشٍص
هؼضل فشٌّگي دس سبصهبى وِ دس لبلت ػجبست ريل ًوَد پيذا هي وٌذ جلَگيشي وشدُ  ،توْيذات الصم سا دس ايي
خصَظ اػوبل ًوبيذ " :پَل ثذّيذ ،جبيضُ ثذّيذ تب ثب ضوب ّوىبسي وٌين" .ثشٍص چٌيي ًگشضي سا دس ثؼضي هَاسد
"ضشطي ضذى وبسوٌبى" هي ًبهٌذ.

دس ايي لسوت ثِ هحَسّبيي وِ دس ساثطِ ثب ايي پيص ًيبص ٍ صيشسبخت سبصهبًي پيبدُسبصي ًظبم هذيشيت داًص هَثش
هي ثبضٌذ خالصٍِاس اضبسُ هي گشدد:1
 استخذام :سبصهبى ثبيذ دس صذد جزة وبسوٌبًي ثبضذ وِ هيخَاٌّذ داًص سا ثذست آٍسًذ ٍ دس آى سْين ضًَذ ٍهبيل ثِ يبدگيشي ٍ تغييش ثش اسبع هَاسدي ّستٌذ وِ يبد گشفتِاًذ .ايي اهش هستلضم سّيبفت ديگشي است ًسجت ثِ
حبلتي وِ استخذام افشاد فمط ثشاي پش وشدى ٍظبيف تؼييي ضذُ ثبضذ .لحبظ ًوَدى ضشٍست ّوىبسي ثب هذيشيت داًص
دس ضشايط استخذام وبسوٌبى جذيذ اص ًىبت لبثل اضبسُ دس ايي صهيٌِ است.
 ارزشيابي :هذيشاى ثبيذ وست داًص  ،سضذ داًص ٍ سْين ضذى ٍ ثِ اضتشان گزاضتي داًص سا دس فشآيٌذ اسصضيبثي ًٍمذ وبسوٌبى هَسد تَجِ ٍ هالحظِ لشاس دٌّذ .وبسوٌبى ثبيذ ثذاًٌذ وِ لسوت اػظن پيطشفت ٍ سضذ آًبى دس سبصهبى
ٍاثستِ ثِ ايي اهش است وِ تب چِ اًذاصُ دس فشآيٌذ ،سضذ ،سْين ضذى ٍ هصشف داساييّبي داًطي هطبسوت داسًذ.
 ارتقاء :ثِ دًجبل ًمذ ٍ اسصضيبثي ،هذيشاى ثبيذ وبسوٌبى ػاللِهٌذ ثِ سضذ داساييّبي داًطي ٍ ًيض پشسٌل فؼبل دساًگيضش افشاد دس هطبسوت دس سّيبفت سبصهبى ّبي هجتٌي ثش داًص سا هَسد حوبيت ٍ استمبء لشاس دٌّذ.
 امور حقوق و دستمزد :الصم است سبصهبى ثب تَجِ ثِ خسبست ّب ٍ ووه ّبيي وِ وبسوٌبى ثِ داساييّبي داًطيهيوٌٌذ ًسجت ثِ افضايص حمَق ٍ دستوضد ٍ يب پشداخت وبساًِ ثِ صَست هضايبي غيش ثبثت ثِ آًْب ثشًبهِ سيضي وٌذ.
الذاهبتي وِ تَسؼِ ،اوتسبة ،پشداصش ٍ اص ّوِ هْن تش اضتشان ٍ تَصيغ آى سا استمبء هي دٌّذ ،ثبيستي دس اسصضيبثي ّبي
وبسوٌبى دس هحبسجِ حمَق ٍ دستوضد ٍ دس پبداش ّبي غيش هبلي هَسد ًظش لشاس ثگيشًذ .ايي اهش هستلضم سٍش هٌبسجي
ثشاي سٌجص ٍ پبداش دّي ثِ ووه وٌٌذگبى دس اهش داًص هيثبضذ .2ثذيْي است ايي هْن ثبيذ ثب تَجِ ثِ التضبئبت
ٍ هحذٍديت ّبي سبصهبى ٍ ثب سػبيت هَضَع حيبتي "ػذم ايجبد تَلغ ثي هَسد ٍ ضشطي ًطذى وبسوٌبى" پيبدُسبصي
هي ضَد
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