
 

 پژوهشی موضوعات فراخوان فرم
 

 شماره:
 

 تاریخ:

  2 از  1صفحه:   

 

 02  بازنگري:                                                                                                                                       55003-001:  كد فرم

 

 یدیکل مشاغل انتخاب و یابیارز جهت مناسب یارهایمع و ها شاخص هیته و ایدن سطح در کیاستراتژ و یدیکل مشاغل نییتع مختلف یها مدل مطالعه :طرح عنوان

 هرمزگان فوالد کیاستراتژ و

 دیجد یفناور استقرار           مطالعات موردی                  یاتوسعه                    کاربردی                 بنیادی:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاين اساس بر یکل اهداف و کار انجام علت پروژه، بيان شامل) چکيده

ازمان گيری از مشکالت آتی سفعاليت ها و برنامه های طراحی شده برای بهبود عملکرد کارکنان با هدف حل معضالت و مشکالت عملکردی فعلی و جلو توسعه منابع انسانی شامل

، راهبردها و اهداف را روشن کنيم و سازمانو برای این منظور باید چشم انداز  نمایيدنظام توسعه منابع انسانی مطوب را در سازمان مستقر است. فوالد هرمزگان در تالش است تا 

 ندکه منجر به حرکت درآم داد و در نهایت نگهداشت می باشد،، مدیریت استعف جانشين پروریک  و راهبرد با هدیکی از عرصه های اساسی شناسایی مشاغل کليدی و استراتژی

 :گرددمی و  برای تحقق اهداف ذیل در سازمان استفاده خواهد شد  سایر سيستم های منابع انسانی توسعه محور

 تر و اصلحشایستههای مدیریتی و انتخاب افراد ساالری برای تصدی مشاغل سازمانی و پستشایسته  .1

د عپروری از طریق توجيه، آموزش و راهنمایی مدیران کنونی در سطوح مختلف برای جلب توجه و معطوف کردن آنها به توسعه و پرورش نيروهای مستجایگزین و جانشين .2

 ی نزدیکو ایفای نقش مربيگری به منظور انتخاب مدیران جانشين خود در آینده

 های آتیی از طریق انتخاب، توسعه و پرورش کارکنان مستعد برای تصدی مشاغل و مناصب مدیریتی در سالهدفمند نمودن استعدادیاب .3

 های مدیریتی و اطمينان از وجود مدیران ارشد مورد نياز در آیندهها و مهارتها، توانمندیپرورش و ارتقای شایستگی .4

 بهبود نظام حفظ و نگهداری نيرو و انمندی های افرادایجاد بانک اطالعاتی در خصوص استعدادها و توهدفمند نمودن  .5

 ریزی مسير ارتقای شغلیها و طراحی و برنامههدفمند کردن آموزش .6

 انتظارات :

 تعيين متدلوژی و  چارچوب تصميم گيری در خصوص کليدی و استراتژیک بودن پست های سازمانی .1

 مدل سازی و تعيين معيارها .2

 برگزاری جلسات خبرگی در قضاوت و انتخاب و مستندسازی  .3

 تعيين پست های کليدی و استراتژیک .4

 مستندسازی در قالب گردشکار و دستورالعمل .5

 :(شود جادیا موضوع از حيصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یکامل گزارش) شرح وضعيت موجود

 ر نهایت، آناليز و دی و استراتژیک بودن مورد ارزیابیحساسيت آنها و توجه سازمان به آنها از منظر کليدپست های سازمانی از بعد اهميت و اثر گذاری و در نهایت در حال 

لوب منابع انسانی و سایر سيستم های توسعه محور و جانشين پروروی، نگهداشت مطای توسعه ای نظير برنامه ه کمک به از به همين دليل سازمان را  رتبه بندی واقع نشده اند،

 ، مشکالت و تحوالت آتی دچار چالش می کند.آینده سازمان را در مقابل معضالتشایسته ساالر محروم نموده است و در 

 :(حداقل دو هدف اصلی) انتظار مورد نتايج و دستاوردها ،اهداف

 گيری تعيين مشاغل کليدی و استراتژیکتعيين مدل تصميم  -

 استخراج پستهای کليدی و استراتژیک فوالد هرمزگان -
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 :(پیشنهادی) اجرا روش

- 

 :(انجام پروژه بیان شود نحوه و روشدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرايی پرو یهاتيمحدودالزامات و 

شده از برنامه  ستخراج  ستراتژیک و تعالی شرکت می بطرح پيش رو ا سازمان شمولریزی ا شد در نتيجه یک طرح  شد که در ارزیابی ها و کارنامه ا ستراتژیک محور و متعالی می با ، ا

 تحولی و تعالی حوزه منابع انسانی منعکس و مورد محاسبه گری واقع می شود. 

 (:اجرا گردیده است ذکر شود تجربیات موفق و ناموفق قبلی که بررسی وسوابق قبلی اجرای پروژه )

 تجربه ای قبلی وجود ندارد.

 ماه 6حداکثر  :(انجام پروژه بیان شود زمانمدتدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )

 :سیستمی( یهاشاخص حاًیترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص رديف

 %100 %0  درصد درصد پيشرفت طرح 1

2     
3     

  31/03/1400 :(پروپوزال) شنهادیپ ارسال مهلت

 .باشد ریمتغ تواند یم پروژه انجام روش به بسته  (:ریبیقبرآورد اولیه و ت)بودجه پروژه 

 :(با فایل پیوست مطابق)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزيابی

 :آمادگی اعالم جهت ازیموردن مدارک
 شدهليتکمپروپوزال  -1
 رزومه افراد کليدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهادیپ ارسال نحوه
ایميل  هیدیيتأارسااال فرموده و از کارشااناس تحقيق و توسااعه   RED@HOSCO.IR به آدرس ایميل  31/03/1400را حداکثر تا تاریخ  الذکرفوقلطفاً مدارک 

 ارسالی را دریافت نمایيد. 

 زیر تماس حاصل فرمایيد: پروژه با شماره اطالعات قراردادینياز به  صورت در

 محسن آزادلطف: توسعه و قيتحق کارشناس

 09171435576: لیموبا شماره *: ثابت تلفن

 زیر تماس حاصل فرمایيد: با شماره اطالعات فنینياز به  صورت در

  سپيده هيتاوی :واحد کارشناس

 09332707858شماره موبایل:  3187تلفن ثابت: 

mailto:RED@HOSCO.IR

