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 آناليز فرم نظرسنجي مديريت توسعه وسرمايه انساني

 سواالتشماره

 كيفيت مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي1
 نحوه اطالع رساني جهت حضور در كارگاه آموزشي2
 نحوه تعامل اعضاي مديريت توسعه با كارشناسان واحدهاي تابعه3
 ميزان استفاده شما از مطالب ارائه شده دركارگاه آموزشي4

.تا چه ميزان اطالع رساني از طريق وب سايت گروه ها نيازهاي آموزشي شما را برطرف نموده است5

 نحوه پذيرايي6

 كارگاه مديريت توسعه-فرم نظرسنجي
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كارگاه مديريت توسعه-فرم نظرسنجي
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و موضوعاتي كه براي كارگاه آموزشي آينده پيشنهاد مي كنيد: الف  محور

و(عمل كارگزينيايجاد وحدت رويه در فرآيندهاي مورد.1  ...)مكاتبات،تفسير قوانين

 انتقال تجربيات موفق واحدهاي تابعه به ساير همكاران.2

.محورهاي ارائه شده بسيار خوب مي باشد.3

و بنا به نياز هر واحد.4 باتوجه به اينكه اكثر افرادي كه در كارگزيني واحدها فعاليت دارند، فارغ التحصيل ساير رشته ها بوده
برگزاري چنين كارگاه) مشغول به كار مي باشم مثل خود من كه از بدو استخدام در كارگزيني( فعاليت مي كنندكارگزيني 

.هايي در باال بردن سطح اطالعات واقعاً مؤثر خواهد بود

ب.5 و مزاياي كاركنان بازنشسته بصورت عملي نيز كارگاه برگزار شود تا كارگزينها بهتر با موضوع ازنشستگي براي محاسبه حقوق
.آشنا شوند

 معاونت بين الملل- امور هيئت علمي.6

.توضيحات كامل در رابطه با بازنشستگي داده نشد.7

و وسيع تر ارائه گردد.8 كارشناسان اداره استخدام15/10/92بطور مثال در جلسه مورخ.خواهشمندم اطالعات بصورت كامل تر
و گفتند  و جامع!اگر سؤالي داريد بپرسيدهيچ توضيحي راجع به احكام بازنشستگي ندادند در صورتيكه بايد توضيحات كامل

و احكام اصالحي در رابطه با خبره جهت پرسنل بازنشسته را دادند2و1در رابطه با فرم هاي  ي محاسبه جذب .و نحوه

و با هماهنگي مديريت.9 و نحوه يكسان سازي عملكردها با ارائه از طرف واحدها  توسعهبررسي مشكالت واحدها

و روش حلي اصالح آن در موارد مختلف.10 و(محاسبه احكام حقوقي كاركنان  ...)ساير، تطبيق، سوابق تجربي غير مرتبط

و گزارش گيري.11 و حضورو غياب  نحوه استفاده از كارتابل مرخصي ها
و امور مربوط به تشكيالت.12 و پايه هاي مختلف  چگونگي آموزش حكم فرضي پرسنلي در طبقات
ي كاركنان بازنشسته بصورت عملي نيز كارگاه برگزار شود تا كارگزينها بهتر با موضوع براي محا.13 و مزايا سبه حقوق

.بازنشستگي آشنا شوند

 امور تشكيالت.14
و انتقال نظرت در خصوص سيستم) راهاي ارتباطي با واحد اتوماسيون(در خصوص رفع مشكالت سيستم پرسنلي.15

و بسط فرآيندها.16 و مكاتبات مربوطه به منظور مهندسي مجدد مطرح نمودن مشكالت و ستاد ي مشترك بين واحدها
و غيرضروري با هدف افزايش سرعت انجام اموري كه موجب ، تكراري و امور زائد و حذف مكاتبات فرآيندهاي پيشگفت

و واحد مي گردد  درگيري توام ستاد
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رض)ب و و تعامل ايتمندي واحدهاي تابعه به طور راهكارهاي اصالحي خود را جهت پيشرفت كيفيت
.مختصر شرح دهيد

و عدم نت برداريCDارائه مستندات ازجمله.1 .بدليل ذيق وقت

.به صورت دوره اي جلساتي براي تعامل با ستاد برگزار شود مثالً جلسات ماهيانه.2

و ارائه آموزش هاي الزم جهت رفع.3 و نواقص تك تك واحدها به طور مجزا .مشكالت آن واحد بخصوصاعالم مشكالت

.لطفا در زمان ارسال ابالغ شروع به كار اعضاي هيأت علمي تعهداتي به واحد ميزان تعهدات اين افراد را اعالم بفرماييد.4

.برگزاري كالس رفع اشكالت بصورت ماهيانه باعث ارتقاي بهتر سطح دانش كاركنان اداري مي گردد.5

و كالس هاي آموزشي در به نظر من اگر مطالب ارائه شده به صور.6 ت كتابچه ارائه گردد، نهايت استفاده را مي توان از آن برد
و يا نيمه سال تشكيل شود .ابتداي سال

و مستقيم از سوي آنان،.7 و رفع نقايص جهره به چهره زمان بندي براي سركشي دوره اي كارشناسان ستادي از واحدهاي تابعه
و بعد اعزام آنان به واحدگردش نيروهاي تازه استخدام درواحدها .ي ستادي

.جذب نيروهاي با مدرك تحصيلي باالتر كه از دانش بيشتري بهره مند مي باشند.8

و افزايش پرسنل بصورت قراردادي، تعداد كارگزينهاي موجود در واحدها جوابگوي.9 باتوجه به حجم امور واگذاري به واحدها
وص افزايش كارگزين هاي واحدها حتما تدبيري انديشيده شود تا بتوان خواهشمند است درخص. حجم باالي امور نمي باشد

.به نحو بهتري امور محوله را انجام داد

و از حالت كلي خارج شود.10 و جزئي تر توضيح داده شود .موضوعات را بصورت موشكافانه تر

هر.11  به همين صورت تفكيك شده هر واحد آموزشي. ماه يكبار برگزار شود2اين جلسات

و لوح فشرده در همان جلسات ارائه گردداي.12 .ن جلسات تكرار شود

.درخصوص بخشنامه هاي ارسالي تعامل بيشتري با واحدها برقرار گردد.13


