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 کارگاه های آموزشی توسعه ای در حوزه منابع انسانیمدرس

شاغل در بانک ملت

دارای سابقه فعالیت در ریاست جهوری ، کارگزاری آگاه، صدا و سیمای جمهوری اسالمی



هنکلشرکت 1.

بانک سینا2.

شرکت بیمه ما3.

شرکت پایا کالچ4.

شرکت فراوری و ساخت5.

اسناد و کتابخانه ملی ایرانسازمان 6.

شرکت تجارت الکترونیک فردا7.

شرکت نرم افزار حسابداری محک8.

بانک رفاه کارگران9.
شرکت اوزان10.
شرکت پخش دارویی اکسیر11.
شرکت های وب12.
شرکت دارویی اوزان13.
شرکت محک 14.
پارسیانشرکت تامین سرمایه لوتوس 15.
شرکت آتی فارمد16.

سوابق ارزیابی سازمان ها و شرکت
34000ها بر اساس مدل 

بانک ملت1.

سشرکت مهندسی پیوند مبتکر پار2.

مرکز توسعه و پرورش مدیران صنعت3.
نفت

وزارت آموزش و پرورش4.

بانک ملی5.

پتروشیمی خلیج فارس6.

بانک رفاه 7.

بنیاد مستضعفان8.

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد9.
شرکت قطارهای فدک10.
شرکت شایگان پویان آینده11.
شرکت جهاد نصر12.
شرکت پست 13.
شرکت بهره برداری مترو تهران14.
(زیر مجموعه همراه اول)شرکت ناک 15.

سوابق طراحی، اجرا و ارزیابی در
کانون ارزیابی



:سرفصل ارائه مطالب

ارکان و فرایند کانون ارزیابی

ریسک های پیاده سازی کانون ارزیابی

نیم؟پیش، حین و پس از اجرای کانون به چه نکاتی توجه ک

پرسش و پاسخ

چرا کانون ارزیابی؟



از کانون ارزیابی چه می دانیم؟



گی ها و شایستچندجانبه استاندارد و ارزیابی جامع برایفرایندیارزیابی کانون 

تیم طاین رویکرد به ارزیابی گروهی از منتخبین توس. استهای کارکنان توانایی

. داللت داردتمرینات و آزمونهای متنوع با استفاده از ارزیابان 

کانون ارزیابی چیست؟



کانون 

ارزیابی

ارزیابی 

شوندگان

ارزیابان

ابزاریشایستگ

گزارش 

بازخورد

ارزیابیارکان کانون 



ابزارها

1
مصاحبه•

2
آزمون های روانشناختی•

3
بحث گروهی•

4
بازی های مدیریتی•

تمرین کازیه•5

کشف حقایق•6

ایفای نقش•7



گزارش بازخورد



فردینمونه ای از گزارشات بازخورد 



فردینمونه ای از گزارشات بازخورد 



فردینمونه ای از گزارشات بازخورد 



فردینمونه ای از گزارشات بازخورد 



مدیریتینمونه ای از گزارشات بازخورد 



مدیریتینمونه ای از گزارشات بازخورد 



فرآیند کانون ارزیابی



یم؟کنبا چه اهدافی ممکن است کانون ارزیابی اجرا



بکارگیری از کانون ارزیابی؟اهداف 

اهداف بکارگیری

کانون ارزیابی



؟کنیمپیادهمیخواهیمنداریمکانون

هستیم؟اجراحالدروداریمکانون

کههستسال5ازبیشماسازماندر
هست؟اجرادرحالارزیابیکانون

؟های طراحی و پیاده سازی کانون ارزیابیدغدغه

؟حین اجرای کانونهای دغدغه

بازخورد کانون و دغدغه ها؟







خدمات

نانارائه شناخت بیشتر در خصوص شایستگی های کارک

افزایش قدرت پاسخگویی مدیران

صرفه جویی در وقت مدیران ارشد

 غلبه برقراری تناسب شغل و شاکمک

انتصابترویج فرهنگ شایسته ساالری و بهبود رضایت از ارتقاء و

 رکنانکاافزایش حس عدالت سازمانی در ارتقاء و انتصاب در بین

توسعه کارکنان متناسب با نیاز توسعه ای آنها



شایستگی

تخصصی-فنی رفتاری

حوزه های شایستگی



ارزیابی

امتیاز  به )

(شایستگی ها

طبقه بندي 

(تخصیص رفتارها را به  شایستگی ها)

ثبت

(یادداشت کردن دقیق هر رفتار)

مشاهده

((رفتار)نگاه کردن و گوش دادن به هر چیزی که اتفاق می افتد )

فرآیند ارزیابی رفتار



ارزیابان

انتخاب ارزیاب ها
زمینه ارزیاب ها
شایستگی    های ارزیاب ها
عادالنه، منصفانه، بیطرفانه و خیرخواهانه بودن ارزیابی ها
استفاده ترکیبی از ارزیاب های داخلی و خارجی
استفاده ترکیبی از مدیران صف و ستاد به عنوان ارزیاب
اهمیت حضور روان شناسان در تیم ارزیابی
آموزش ارزیاب ها



ارزیابیکانونمفهوموفرایندبهتعهد

(دیگرانبابودنهمدل)گراییمردم

موثرشنود

جزئیاتبهتوجه

گرتحلیل

یافتهسازمانوسیستمی

افرادمدیریتبهمشهور

افرادبهدادنمشورتوتوسعهسابقه

خوبنوشتاریهایمهارت

پذیرانعطاف

خوبشفاهیارتباطهایمهارت

عینیوخطاازعاریقضاوت

کاریسختروزیکدرشوقوانرژیسطححفظ

باالکاریمعیارهایبهتعهد

شایستگی های ارزیاب

ینباالنتایاننوشتهمدیرانتوسعهوارزیابیکانونکتاب:مرجع



خطااهی ارزیابی



؟؟قضاوتی شده اید/ شناختی/ تاکنون در زندگی دچار چه خطای ادراکی 



یکنزدپایانبهقدرهرولیمیکنیمارزیابیدقیقبسیاررااولنفرات

شودمیکاستهدقتازمیشویم

خطای ترتیب



.زمانی است که ارزیابی آخرین نفر روی عملکرد نفر بعد تاثیر گذارد

خطای تازگی



خطای هاله ای

.یک ویژگی فرد آن قدر قوی است که سایر ویژگی های وی را تحت تاثیر قرار می دهد



بزرگترجمعیکبهمحدودجمعیکیانفریکازرامنفییامثبتویژگییک

.دهیمتعمیم

خطای تعمیم



اوتقضبهشده،تعریفهایشاخصوواقعیرفتارهایبهتوجهجایبهوقتی

.شوداقدامشخصیشهودطریقاز

خطای توجه به شهود تا واقعیت



هکاستارزیابیدرکاریمحافظهارزیابان،خطاهایبزرگترینازیکی

.کنندثبتفردبرایراوسطحدنمرهدارندتمایل

خطای گرایش به حد وسط



.علیفکارکردجايبهآنهاگذشتهارزیابیاساسبرافرادعملکردارزیابیبهتمایل

خطای تاثیر اضافی



ردآگاهانهصورتبهفردیعالیقدادندخالتوتبعیضقالبدرخطااین

.شودمیظاهرارزیابیفرایند

خطای ناشی از دخالت عالیق و تمایل شخصی



هارتمورشتهچونشودنمیمتوجهشوندهارزیابیکالممحتویاتازارزیاب

.کندمیاشتباهارزیابیدرلذانداردراآنتخصصی

خطای دانشی



صشاخبهتنهارفتاری،هایشاخصهمهبهتوجهجایبهارزیابزمانیکه

.کندتوجهرفتاریمنفیهای

خطای منفی نگری



ارمواردیشده،تعریفرفتاریهایشاخصسنجشهمراهبهارزیابیفرآینددر

.کندمیارزیابیخودشمدلاساسبرونداردوجوداصلیمدلدرکهمیسنجد

خطای ارزیابی شاخص های اضافه



نقشه راه استقرار کانون ارزیابی اثربخش چیست؟



مزایای ارزیابی شایستگی های فنی

فرهنگ سازی شایسته ساالری

همراه کردن 
ذینفعان کلیدی

ایجاد ضمانت اجرایی

فراهم سازی امکانات

تیم اجرایی 
متخصص و متعهد

ر توسعه مدیران ارشد د
زمینه کانون ارزیابی

انون سازی اثربخش کپیاده نقشه راه 
ارزیابی










