
کنیم؟ استخدام را کسی چه 

کنیم؟ اخراج را کسی چه 
دهیم؟ ارتقا را کسی چه 

است؟ مناسب شغلی چه برای فردی چه 

کنیم؟ پروری جانشین چگونه 

است؟ شکل چه به کارکنان از یک هر مناسب شغلی مسیر 

و... 





هایتکنیکازایمجموعهکهاستدادهنشانهاپژوهش
درتموفقیمیزانبینیپیشروشبهتریناحتماالانتخاب،
شودفااکتروشیکبهتنهاکهاستآنازکاراترواستانتخاب
هاینتمریوهاسازیشبیهازاستفادهدلیلبهارزیابیمراکزو

.تندهسباالییبینیپیشواعتبارقابلیتدارایچندگانه



تاریخچه

• اولین کنگره مراکز ارزیابی

• 1973رشد مراکز ارزیابی

• AT&Tشرکت تلفن و تلگراف آمریکا

• DDIتاسیس
1950

• (انگلیس و آمریکا)در جریان جنگ جهانی دوم

هیئت گزینش اداره جنگ•

• های مختلفانجام ارزیابی
1942



یاتمرین هامجموعهدرداوطلبتعدادیآندرکهاسترخدادیارزیابیکانون
مشاهدهدمور،شایستگینظراز،آموزش دیدهارزیابانتوسطومی کنندشرکتآزمون ها
قرارازمانسوفرداختیاردربازخوردگزارشاتقالبدرنتایجومی گیرندقرارارزیابیو
.گیردمی



مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

داوطلبین

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



داوطلبان
مدل شایستگی
تمرینات
ارزیابان

و ابزارهای ها تکنیک

:ارزیابی شامل
انفرادی

تعاملی با ارزیاب
گروهی با سایر 

ارزیابی شوندگان

ن متناسب تریشناخت 
افراد 

ونقاط قوت شناسایی 
نواحی قابل بهبود 

داوطلب
توسعه مهارت ها وبرنامه 

نیازمورد آموز ش های

ورودی فرآیند خروجی

زیابی فرآیند کانون ار



هاتریناستخدام مناسب

استعدادیابی و جانشین پروری

طراحی مسیر شغلی

(هاگپ شایستگی)ای افرادشناخت نیازهای توسعه

ارزیابی برای ارتقا

زیابی و توسعه بردهای کانون ار کار



11hrmacy.ir

رابمناسموقعیتوشرایطارزیابی،کانونرویکرد
چهمبیابیراسازمانشایستهافرادتاکندمیایجاد
گمنامکههاییآنچهوشناسیممیکههاییآن

.هستند



ارزیابی توسعه

زیابی تا کانون توسعه از کانون ار



زیابی برای سازمان مناسب نی ست؟چه زمانی کانون ار
عنوان فرآیندشماره فرایندسطح

متعالی
رهبری و استراتژی منابع انسانی14
مدیریت اخالق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی13

بهینه
مدیریت استعدادها و جانشین پروری12
پیشنهادات و نوآوری مستمر11
تیم سازی و توانمند سازی10

پیشرفته
هاشایستگیتحلیل و توسعه 9
مربی گری و منتورینگ 8
آموزش، یادگیری و مدیریت دانش 7

میانی
حقوق و مزایا و پاداش6
مدیریت عملکرد کارکنان5
روابط کار و سالمت جامع منابع انسانی4

مقدماتی
ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل برنامه3
تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی2
طراحی ساختار سازمانی کالن و تفصیلی1

اقدامات کاری پراکنده و بی ثبات0پراکنده



زیابی و توسعهمزایای کانون های ار

،هاارزیابیبودناتکاترقابلوعادالنهدقیق
خودازداوطلبانعمیقدرکوخودآگاهی
تغییرایجادومدیرانسازیتصمیمبهکمک
کارکنانبرایارتقاورشدمسیرسازیشفاف



زیابی و توسعهانتقادات به کانون های ار

 هدددای چندگانددده، هزینددده بددداال و زمدددان نیازمندددد تخصددد
(های توسعه کانون و ارزیابانهزینه)طوالنی

سنجدکانون ارزیابی عملکرد را نمی.
شوداز کانون ارزیابی استفاده ابزاری می.
شودهای نابالغ اهداف کانون محقق نمیدر سازمان.
افتدنرخ بازگشت سرمایه آن در طوالنی مدت اتفاق می.







مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

داوطلبین

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



.مدل شایستگی سنگ بنا و نقطه ورود کانون ارزیابی است



شایستگی چیست؟



، خصوصددیات شخصددیتی، مهارت هددا، دانددششایسددتگی مجموعدده 

ابل قمرتبط با شغل که تجربه ها و توانمندی های ، هاارزش، عالیق

ر آن ها را قدادر می سدازد دبوده و دارنده مشاهده، ارزیابی و پرتکرار

.به ایفای مسئولیت بپردازدباالتر از حد متوسط سطحی 

تعریف شایستگی



تعریف سازمان اداری

ک که بده یدهای فردی دانش، مهارت، نگرش و ویژگیترکیبی از 

و های مددیریتیدهد تا وظایف را پس از احراز سمتفرد امکان می

.انجام دهدموفقیت آمیزی یا ارتقا به سطوح باالتر به طرز 



:جملهازفردیهایویژگیومهارتدانش،شاملشایستگی-
.است...ونگرشباور،ارزششخصیت،،انگیزه

ربنایزیکهاستشاغالنخصوصیاتازدستهآنشایستگی-
کردعملموجبودهدمیتشکیلراآنانشغلیموفقرفتارهای
.شودمیشرایطیاوظیفهشغل،آندرفردمؤثروبرتر

ثباتباوندباشگیریاندازهقابلومشاهدهقابلبایدهاشایستگی-
.شوندمشاهدهفردرفتاردرتکرارو





هاشایستگینمونه 
ارتباطیهای مهارت

تخصص فنی

توانایی حل مساله

توجه به جزییات

کارتیمیمهارت 

رهبری

مسئولیت پذیری

تصمیم گیری
تفکر سیستمی

انعطاف پذیری

گریمربی

تفکر تحلیلی مدیریت زمان



مهارت

دانش

هاارزش

هانگرش

های شخصیتیویژگی

هاانگیزه باورها



مدل شایستگی

كردعملبرایکهشایستگی   هاازمنسجم  ایهمجموع
ردمعمولبطور.استضروریخاصیشغلدربرتر

.می شودعدد12تا8مجموع



هاانواع شایستگی
کههاییشایستگی:(ایهسته)عمومیهایشایستگی
وضروریکارکنانتمامیبرایسطح،یاکارکردازصرفنظر
.هستندحیاتی

کارکنانرایبکههاییشایستگی:مدیریتیهایشایستگی
کردی،کارحوزههردرمدیریتیوسرپرستیهایمسئولیتدارای
.هستندالزم

برایکهخاصهاییشایستگی:اختصاصیهایشایستگی
یافنیمعینکاریفضایدرسازمان،درشغلیهرانجام

.هستندضروریعملکردی،



های مهارت
ارتباطی

توسعه خود و 
دیگران

مسئولیت 
پذیری و 

پاسخگویی

مشتری 
مداری

مهارت 
کارتیمی

رهبری



مدل شایستگی مدیران ارشد شهرداری تهران
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مدل شایستگی عمومی مدیران دولتی



های تکمیلیشایستگی



مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

افراد مدعو

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



آزمون هاییوسازیشبیهتمرین هایمجموعهبه
یستگیشایکمیزانشناختبرایکهشودمیگفته
.می  گیرندقراراستفادهموردفردیکوجوددر

تعریف



زیابیانواع تمرین ها در کانون ار

های شبیه سازیابزارها و تمرین

مصاحبه

های روانشناختیآزمون



زیابیانواع تمرین ها در کانون ار

های شبیه سازیابزارها و تمرین

مصاحبه

های روانشناختیآزمون



های گروهیتمرین

بحث گروهی •

کارگروهی•

های دو نفرهتمرین

ایفای نقش•

جسددددددددتجوی •
اطالعدددددددات و 
تصمیم گیری

ارائه مطلب•

های انفرادیتمرین

کارتابل•

مطالعه موردی•

یتمرین نوشتار•



بحث 
گروهی

کارگروهی

ارائه 
شفاهی

ایفای 
نقش

کارتابل

تمرین 
نوشتاری

جستجوی 
اطالعات و 
تصمیم گیری

38

مطالعه 
موردی



ابزار/ ماتریس شایستگی
ابزارعنوان شایستگی

مصاحبه 
شایستگی 
محور

نقشایفایارائه مطلبکارتابلکار گروهی

***مسئولیت پذیری
**تیم و شبکه سازی
تفکر تحلیلی و حل
مساله

***

هدف گرایی و هدایت 
عملکرد

***

**تعهد و تعلق سازمانی



ه در حالت ایده آل هر شایستگی با س
.شودابزار ارزیابی می



بحث گروهی



شودمیخواستهنفر6تا4گروه هایازتمرینایندر
انیزممدتدرکارشناسیتیمیکقالبدررامسائلی
کالتمشدربارهمی بایستگروهاعضای.کنندحلمعین
حل هایراهوتوصیه هاونمایندبحثهمباشدهمطرح
.نمایندآمادهاعضاهمهتأییدوامضاباراخودمکتوب



(ارائه شفاهی)ارائه مطلب



فنورهمذاکبهنیازکهخاصیمشاغلبرایبیشترتمریناین
.گیردمیقراراستفادهمورداستقویبسیارآندربیان



ایفای نقش



ت کننده بدا ایفای نقش یک گفتگوی شبیه سازی شده است که در آن شرک

ک به تدک فرد دیگری که نقش زیردست همکار یا مشتری را ایفا می کند، ت

خیدالی و بده و ارزیابی شوندگان بر اساس یک سناریویپردازد میبه گفتگو 

د، نقشی را که منعکس کننده وضعیت واقعی محیط کاری آینده باشای گونه

اوطلدب نقش مقابل فرد را د. که در آینده خواهند داشت، االن بازی می کنند

.  دیگر یا ارزیاب یا بازیگر به عهده خواهد داشت



کهشودمیدادهکنندگانشرکتبهسناریوییتمرینشروعازقبل
اتشودمیدادهوقتفردبهواستمشخ سناریودرافرادنقش
.شودمسلطآنبروکردهمطالعهراسناریوخوب



کارتابل



برابردردرخواست هاگزارش ها،نامه ها،یادداشت ها،تمرینایندر
تبایسمیشرکتمدیرنقشدرداوطلب.شوددادهقرارداوطلب
ائلمسحلپیشنهادونظرموردتحلیل هایواقداماتازلیستی
میم،تصجلسه،درخواستیادداشت،قالبدرآیتم هارااینازهرکدام
...وبایگانیهمکاران،سایربهارجاعبیشتر،اطالعاتدرخواست
.نمایدتکلیفتعیین



نوشتاریتمرین



(کار گروهی)بازی گروهی



رگیردگروهیصورتبهشوندگانارزیابیتمرینایندر
رسیدنبرایمی بایستوشوندمیمشارکتیفعالیتیک
.نمایندهمکاریهمبادستاوردهایییاواهدافبه



موردیمطالعه 
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ویسنارییکشبیهچیزیاغلبموردی،مطالعه
قالبدرشوندگانارزیابیبهکهاستکاروکسب
اغلبسناریواین.شودمیارائهصفحهچندیایک
دبایفردواستکاروکسبازوضعیتیشامل

رحاضشرایطبارابطهدرنظراتیوپیشنهادات
.بدهد



جستجوی اطالعات 
و 

تصیم گیری



کتشربهشرکتیکوضعیتازکوتاهیشرحتمرینایندر
ازتربیشاطالعاتکسببرایخواهندمیویازودهندمیکننده
.کندپرسش(کلدانای)ارزیاب
کرتف،تحلیلیهایمهارتارزیابیبرایبیشترتمریناین

.داردکاربردگیریتصمیمومسالهحلراهبردی،



زیابیانواع تمرین ها در کانون ار

های شبیه سازیابزارها و تمرین

مصاحبه

های روانشناختیآزمون



تدرین ابدزاری اسدت کده در مصاحبه امروزه رایج
راد ارزیابی هایی که برای انتخداب و اسدتخدام افد

. شود به کار می رودانجام می



بلیقمطالعهبهنیاز"روشازمدیرانبیشتر
مصاحبهشخصیمصاحبهزماندرنیست
پیروی"شناختخواهمخودحسباراشونده
!می کنند



انواع مصاحبه

مصاحبه موقعیتی
(موقعیت محور)

مصاحبه بیوگرافی محور

مصاحبه شایستگی 
(رفتارمحور)محور

مصاحبه موردی



مصاحبه شایستگی محور



 هایانواعازیکی
است،حوررفتارممصاحبه

متقاضیآتیعملکردباالتربینیپیشقابلیتکه
.داراسترایجمصاحبه هایبهنسبتراشغل

مصاحبه یافته ساختار مصاحبه
یا های شایستگی بر مبتنی



مصاحبه شایستگی محور

اخیرتهگذشرفتارهایکهاستاستوارفرضاینبرمصاحبهاین
ویژهبهنده،آیدراوعملکردورفتارکنندهبینیپیشبهترینفرد
بردالشواهدیبتواندبایدمصاحبهنوعاین.استنزدیکآینده
.آوردبدستمعینوخاصشرایطدراستخدامداوطلبرفتارنوع



زیابیانواع تمرین ها در کانون ار

های شبیه سازیابزارها و تمرین

مصاحبه

های روانشناختیآزمون



تست های شخصیت

MBTI NEO

HOLLAND DISC



های شناختیآزمون

تفکر نقادانه هوش

آزمون خالقیت



مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

داوطلبین

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



داوطلبین

از ارکان اصلی هستند؛ چرا که داوطلبین یکی در کانون های ارزیابی و توسعه، 
ها نتایج کانون قرار است به تصمیم گیری در خصوص انتخاب و یا توسعه آن

.منجر شود



مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

داوطلبین

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



داوطلبینارزیابی،ومشاهدهبهکههستندافرادیارزیابان
ازآنانجامبرایبایدکهدارندعهدهبرراوظایفیوپردازندمی
.باشندبرخوردارکافیتجربهومهارتدانش،



ضعفخبره،ارزیابانارزیابی،مراکزازبسیاریدر
.کنندمیجبرانراکانوناجرایوطراحی



وظیفه ارزیابان کانون ارزیابی در دو کلمه خالصه 
:می شود

ارزیابی رفتار



ارزیابی

هاطبقه بندی و تخصی  رفتار

ثبت و نگارش درست و دقیق 
وقایع

مشاهده دقیق و شنیدن تمام وقایع



.کار ارزیابی یک فرآیند طاقت فرساست
طرفی،یبجملهازهاشایستگیازوسیعیطیفبایستمیارزیاب
داوم،مطوربهشدهمشاهدهرفتارهایبندیطبقهوثبتتوانایی
نیزوترالیخودکندیگران،رفتارتحلیلتواناییبودن،خوبشنونده
.باشدداراراتعهدواستقامتهوش،ازباالییسطح



زیابانشایستگی های ار

ارائه بازخورد شنود موثر
قضاوت عینی و 
دقیق

تصمیم گیری
قدرت تجزیه و 
تحلیل

آشنایی کامل با 
های ارزیابیکانون

انعطاف پذیری انرژی باال وجدان کاری

توجه به جزئیات
های مهارت
نوشتاری

سیستماتیک و 
منضبط



76hrmacy.ir

انارزیابکنندگان،شرکتترکوارزیابیکانونبرگزاریازپس
Washکهایجلسهطیبایستمی upوبحثبه؛شودمینامیده
خودظراتنوپرداختهکنندگانشرکتازخودارزیابیتحلیلوبررسی
لسهجاین.کنندیکپارچه،کنندگانشرکتتکتکخصوصدررا

ازکیهربرایارزیابیکانوناصلیخروجیزیراداردبسزاییاهمیت
.شودمینهاییجلسهاینطیکنندگانشرکت

Wash Upجلسه 



مدل 
شایستگی

ابزارها و 
هاتمرین

داوطلبین

ارزیابان

گزارشات 
بازخور

زیابی ارکان کلیدی کانون ار



گزارشات بازخورد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

نظم و آراستگی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مهارت ارتباطی

مهارت کار تیمیبرنامه ریزی، سازماندهی، کنترل

دانش و آگاهی مدیریتی

حل مساله

ر حوزه گزارش نهایی، خروجی اصلی کانون ارزیابی است که بنای تصمیمات آتی د
.فردی و سازمانی خواهد بود



ستدهدفشبهآنکمکباارزیابیکانونکهاستفرآیندیبازخورد
واهیخودآگشناخت،بهکهاستاینکانونیهراهدافازیکیمی یابد،
آندرهککانون هاییحتیشود،کمککنندگانشرکتشخصیتوسعه
براینه/آریپاسخمنظوربهتنهاکانونواستپررنگ ترارزیابیجنبه

.باشدشدهبرگزاراستخدام



انواع گزارش بازخورد

گزارش فردی

گزارش مدیریتی

گزارش سازمانی



و اهداف آنکانون ارزیابیتوضیح در مورد*
نامه تقدیر و تشکر از شرکت کننده*
ف هر ها، چگونگی استخراج آن و تعاریشایستگیتوضیح در مورد*
یک

هاها و آزمونمعرفی تمرین*
هاخالصه ای از عملکرد شرکت کننده در تمرین*
بیین خالصه ارزیابی هر شایستگی شامل امتیاز کسب شده و ت*

شواهد رفتاری برای توجیه امتیاز مزبور
جمع بندی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود*
توصیه های آموزشی و توسعه ای*

اجزای گزارش فردی



مهارت ارتباطی

کارتیمی

حل مساله و 
تصمیم گیری

توسعه خود و
دیگران

ی انعطاف پذیر
و چابکی

هوشمندی کسب
و کار

دانش عمومی 
مدیریتی



شایستگیتعریف عنوان شایستگی

ارتباطیمهارت 

اثیرگدذاری توانایی برقراری ارتباط کالمی و شنیدن مدوثر، تواندایی نگدارش شدفاف و سداختارمند، ت
هدای دغهمطلوب، اطالع رسانی و متقاعد سازی، نشان دادن همدلی و حساسیت نسبت به نیازها و دغ

دیگران

تیمیکار 
ذیرش نقدش توانایی کار کردن با دیگر اعضای یک تیم بر اساس تعامل و انعطاف با درک کامل و پ
، همداهنگی و محول شده در تیم، پذیرش مسئولیت در تیم، افزایش اعتماد متقابل، تشویق همکاری

شناخت در واحد کاری، سهیم کردن دیگران در موفقیت ها

مساله و حل 
تصمیم گیری

زای آن و بررسدی شناسایی مشکالت و مسائل مرتبط با کار، توانایی تجزیه و تحلیل مشکالت به اج
یشه ای قبل آنها، نتیجه گیری سریع و واقع بینانه بر اساس داده ها و اطالعات؛ و ارزیابی دقیق علل ر

از ارائه راه حل ها، ارائه راه حل های خالقانه
ک های یدک ایجاد و ارزیابی گزینه های مختلف قبل از تصمیم گیری یا اقدام، در نظدر گدرفتن ریسد
ی اثربخشدی گزینه و انتخاب گزینه ای که بهترین توازن از ریسک و منفعدت را داشدته باشدد، ارزیداب

.تصمیمات پس از اتخاذ آنها



شرح تمرینتمرین
مصاااااااحبه 
شایسااااتگی

محور

کدرد این مصاحبه به شکل عمقی انجام می شود و آن قدر در مورد یک موضوع، تجربده، رفتدار و عمل
رد فرد در سوال پرسیده می شود که مصاحبه کنندگان احساس کنند که اطالعات الزم را در مورد عملک

سداعته در این کانون هر یک از شرکت کنندگان یک جلسه یک. موقعیت های خاص بدست آورده اند
.مصاحبه با ارزیابان داشتند

ر اختیار ای از اطالعات مربوط به چند موقعیت سازمانی در قالب یک سناریو ددر این تمرین مجموعهبحث گروهی
نفره خواسته شد مسائل مطرح شده را در قالب یدک 5و4شرکت کنندگان قرار گرفت و از گروه های
کالت اعضای گروه می بایست دربداره موضدوعات و مشد. تیم مدیریتی درمدت زمانی معین حل کنند

ماده مطرح شده با هم بحث نموده و توصیه ها و راحل های مکتوب خود را با امضا و تأیید همه اعضا آ
.نمایند

به . درگیر یک فعالیت مشارکتی شدند( نفره5و 4)در این تمرین ارزیابی شوندگان به صورت گروهیکارگروهی
وازم گونه ای که در قالب تیم، سازه ای را طراحی و اجرا نمودند، در این تمرین همچنین امکاندات و لد
جده بده مورد نیاز قیمت گذاری شده و اعضای تیم می بایست در خصوص تجهیزات مدورد نیداز بدا تو

.محدودیت منابع تصمیم گیری می کردند



نتایج تست شخصیت نئو



دراما.نیدکعملموفقاجرادرکهداریدرااینتواناییهستید،گرایینتیجهواجراییفردشما
هککردیدسعیجلسهابتدایدربحث،درمی کنید،عملگروهیازبهترفردیکارهای
نظربهشتید،نداگروهدرتوافقایجاددرچندانیتوفیقاماکنید،استخراججلسهبرایساختاری
سایربهوجهتوشنیدننشانه هایونداریددیگرانایده هایشنیدنبهچندانیتمایلمی رسید
درضابع.شدمشاهدهشماازکانونطیکمترسرتاییدوچشمیارتباطمثلگروهاعضای
مهارتنینهمچوتیمیکارکهاستایننشانگرکه.می گرفتیدجبههدیگراننظرهایمقابل
.استمطرحبهبوداولویتیکعنوانبهشمابرای(متقاعدسازیوشنیدنخصوصبه)ارتباطی
عدماما.دادیدارائهنیزراراه حل هاییوکردید،توجهآنایجادابعادازبرخیبهمسائلحلدر
رایبخالقانه ایکارهایراهکهشدباعثمسائل،ریسک هایوپنهانزوایایبهکافیتوجه
.نشودارائهمسائلحل

خالصه عملکرد شرکت کننده در بحث گروهی
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مهارت ارتباطی

کار تیمی

حل مساله و 

تصمیم گیری

توسعه خود و 

دیگران

هوشمندی کسب و

کار

انعطاف پذیری و 

چابکی

دانش عمومی 

مدیریتی

Series 1



میمتصاصولفراگیری)مسئلهحلموضوعباسازمانیبرونودرونآموزشیدوره هایدرشرکت:آموزشیدوره های
دقیقشناختک،ریستحلیلابهام،واطمینانعدمشرایطدرتصمیماتخاذتواناییمسئله،شناسائیشاملعقالییگیری
اتخاذوریسکتحلیلومناسبحلراهانتخاباولویت های،تشخی حل های،راهارزیابیمتعدد،حل هایراهارایهمسأله،
Mind)ذهنینقشهو(اطمینانعدمشرایطدرتصمیم Mapping)(درروش هایکاربردتفکر،بهبودروش هایشامل
(تصدیتحتواحدیاشرکتمسایلتحلیل

ندهنویستکنیک هاسایروفکرطوفان:مسائلحلدرخالقیتقدرتنظیرکتاب هاییمطالعه:کتابمطالعه
وتقضاودررایجخطاهایبروزازجلوگیری:تصمیم گیری چالش های ومدیرانکتابمرندیز،ناشرمنوچهرکیانی،
قلمآریاناانتشاراتسرزعیم،علیترجمهماکس؛بیرزمن،:نویسندهتصمیم گیری

مسئله،تعریف)یعقالیگیریتصمیمفرآیندیاواصولمستمرکارگیریبهودرک:تجربهکسبطریقازیادگیری
ازیاندوزدرسدیگران،وخودتصمیم هایتحلیلو(گیرینتیجهراه حل ها،ارزیابیراهکار،تولیدالزم،اطالعاتنوع

آتیتصمیم هایبرایآن های
مثلجهانوکشورعرصهدرمهمتصمیم هاییاوشرکتآتیوگذشتهتصمیم هایبهراجعهمکارانبانظرتبادلوبحث
جنگوبیکاریفقر،هوا،آلودگینظیرجهانبغرنجمسایل

نمونه پیشنهاداتی برای توسعه



گزارش مدیریتی

کیحددرمدیریتیگزارشخالصهیککنندهشرکتهربرای
انمندیتوکلیاتتاشودمیتنظیمگرافیکیصورتبهصفحه
العهمطسهولتوسرعتبهارشدمدیریتتوسطکنندهشرکت
.شود



گزارش مدیریتی

1
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4

5

مهارت 

ارتباطی

کار تیمی حل مساله و 

ریتصمیم گی

توسعه خود و

دیگران

هوشمندی 

کسب و کار

انعطاف 

پذیری و 

چابکی

دانش عمومی 

مدیریتی

حداقل

ارزیابی شونده

حداکثر

نهاییتوصیه
حالردودادند،بروزخودازانتظارحددروانتظارازکمترعملکردشایستگی هامجموعهدروارزیابیکانونتمریناتدر...آقای
.نیستندآمادهباالترمدیریتیپست هایبهارتقابرایحاضر
داشتهمناسبیردعملکمی تواندباشدایشانعهدهبراجرامسئولیتکهمشاغلیدرواستتوانمندیفرداجرایینظرازایشانالبته
وتیمیکارمهارت هایبودنناکافیبهتوجهبااما.داردوجودایشاندرکارهارساندننتیجهبهروحیهکهاینخصوصبهباشد

.نیستتیمدرموثرعضوهمچنینوتیمرهبریسازی،تیمنقشایفایآمادهارتباطی،

نتایج تست شخصیت

بسیار پایین عصبیت

باال برونگرایی 

باال باز بودن

بسیار باال توافق با دیگران

باال بودنوجدانی



گزارش سازمانی

کهتاسآنکلینتایجوکانونبامرتبطاطالعاتتمامشامل
رایبواستکنندگانشرکتکلیعملکردوتحلیلشامل
وگیریتصمیمجهتانسانیمنابعوآموزشارشد،مدیران
.شودمیمحسوبکلیدیبسیارسازیتصمیم



استفادهیارزیابکانونازباراولینبرایکهکسانیازبسیاری
!دانندمیترسناکراکانوناجرایتجهیزاتتامین،کنندمی
.دکرتوجهآنبهبایدکهداردوجودفراوانیجزئیاتزیرا



افراد حاضر در 
کانون ارزیابی

برنامه کانون 
ارزیابی

ها تامین اتاق
تسهیالت

های توجیه رویه
شرکت کنندگان

در برنامه ریزی به چه نکاتی توجه کنیم؟
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wash upکارگروهیتست شخصیتایفای نقشکارتابلمصاحبهwarm upعلی رضایی1

wash upکارگروهیتست شخصیتایفای نقشکارتابلمصاحبه warm upمهسا جدیدی2

wash upکارگروهیتست شخصیتایفای نقشکارتابلمصاحبهwarm upمحسن اخوان3

wash upکارگروهیتست شخصیتایفای نقشکارتابلمصاحبهwarm upمریم کیانی4

wash upکارگروهیایفای نقشتست شخصیتمصاحبهکارتابلwarm upجمالیهدا5

wash upکارگروهیایفای نقشتست شخصیتمصاحبه کارتابلwarm upاحسان کرمی6

نمونه برنامه کانون



افراد حاضر در کانون

کانونمدیر 
ارزیابان
نقشایفاگران 

!ارزیاب دانای کل
هماهنگ کننده
روانشناس
داوطلبین



دواستزمالتردیدبیکهفرآیندمستقیممدیریتبرعالوهکانونمدیر
.دارددیگرمهمنقش
washجلسهاداره up

ارزیابیکانونکیفیکنترل

زیابی مدیر کانون ار



آپ و یک اتاق بزرگ مثل اتاق کنفرانس برای جلسات وارم آپ و واش*
تمرینات انفرادی

ایفای نقش/ کار گروهی/ اتاق مناسب برای جلسات بحث گروهی*
اتاق مناسب برای اختصاص به فضای مصاحبه*
یک اتاق برای استراحت ارزیابان*
ها با توجه به نوع استفادهتجهیزات اتاق*

فضاهای مورد نیاز



سپاس از توجه شما 


