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سازمان در حوزه منابع انسانیو مانع پیش روی چالش ها مهم ترین 

بی 
انگیزگی 
کارکنان

پایین 
بودن بهره 

وری 
نیروی 
انسانی

سردرگمی 
و شفاف 
نبودن 
وظایف 

کاری

فقدان 
نظام 

قدردانی

فقدان 
نظام 

بازخورد 
به موقع

راه حل اینجاست
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پلتفرم یکپارچه
ارزیابی، قدردانی و بازخورد موثر
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ماژول ثبت وقایع حساس  
و ارزیابی عملکرد

ماژول نظرسنجی و 
ارزیابی خدمات

ماژول قدردانی از کارکنان

3ماژول مدیریت مزایا 5

ماژول کارانه و پاداش



ماژول ثبت وقایع حساس و ارزیابی عملکرد
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تعریف شایستگی ها و اهم 
وظایف کاری کارکنان

ایف ارزیابی شایستگی ها و وظ
توسط مافوق

ر ثبت وقایع حساس عملکردی د
طی دوره

رایسرپرستتحتپرسنلازخودانتظارموردوظایفوهاشایستگیمربوطه،مدیربخشایندر
.کندمیمشحص

.رسدمیپرسنلاطالعبهکاربرصفحهدروظایفوهاشایستگیاین
دورهولطدرخودعملکردترینمهمازسوابقیمثبتومنفیحساسوقایعثبتبامدیردورهطولدر
.کردخواهدکمکپرسنلبهویدهیامتیازبهدورهانتهایدرکهآوردمیوجودبه

4



www.TaaliGostar.com 5

وظایف و شایستگی های کارکنان را تعریف کرده و 
عملکرد آنان را به صورت یکپارچه ارزیابی کنید

این احمدی آقای 
ات ماه باید مستند

جلسه هیئت 
آماده مدیره رو 
کنه

ه خب مثل اینکه آماد
ن سازی مستندات ای
با جلسه هیئت مدیره

منه

بخاطر احمدی باید از 
پیشنهاد سازنده ای 
که داد  تقدیر کنم

!به به
باالخره عملکرد 

!مثبتم دیده شد



ماژول نظرسنجی و ارزیابی خدمات

تعریف خدمات و پرسشنامه
های ارزیابی 

تخصیص مراکز ارائه دهنده
خدمات به کارکنان

انارزیابی خدمات توسط کارکن

بخشنایدر.کندمیایجادسازمانبرایراپرسنلبهشدهارائهخدماتکلیهارزیابیامکانفوقماژول
وامهپرسشنتعریفامکانوشدهدادهتخصیصایشانبهپرسنلازکدامهراستفادهموردخدمات
داردوجودمتنوععزمانیهایبازهدرارزیابی

خشبایندر...وپرسنلسنجیرضایتجملهازسازمانیهاینظرسنجیتعریفامکاناینبرعالوه
.داردوجود
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به خدمات رفاهی مرتبط با خود امتیاز دهی کنید

نل از رفتار محترمانه پرس
هتل رضایت داشتی؟

بازتابش بده

سرویس دهی 
رستوران مطابق 

میلت بود؟
!بازتابش بده

؟از وعده صبحانه راضی نبودی
!بازتابش بده
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سیستم تهویه 
اتوبوس خراب بود؟

!بازتابش بده
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ماژول قدردانی

با قدردانی از کارکنان متناسب
نتایج عملکردی

ارائه کارت طالیی

ازانیقدردوتشکربامدیربخشایندر.استکارکنانبزرگوکوچکتالشهایدیدنهنرقدردانی
یهارائبرعالوهسامانه،درشدهتعریفاستانداردسطوحدرسرپرستیتحتپرسنلهایتالش

افزایشموجبسازمانی،هایارزشتقویتوپرسنلمثبتهایرفتارتقویتجهتدرموقعبهبازخورد
شدخواهدایشلنشغلیرضایتسطحوانگیزهدلبستگی،
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کارت طالیی به پرسنل شایستهقدردانی و اهدای 
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با انجام این کار، 
درصد صرفه 20

جویی در وقت 
!خواهیم داشت

کارت هوراا 
یییییطالییییییییییی



ماژول مدیریت مزایا

با)کارکنانبرایمزایاتعریف
(محدودیتبدونیا

حقبا)کارکنانبهمزایاارائه
(انتخاب

کارکنانتوسطمزایاارزیابی
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منجرتیدریافهایپاداشومزایابستهدرکارکنانعالیقونظرکردنسهیموتنوعایجادباماژولاین
گرددمیایشانرضایتافزایشبه
موجبنایشافردیعملکردباپرسنلدریافتیمزایایکردنهمراستابامزایاماژولسازمانیمنظراز

.شدخواهدسازماندراستراتژیکهمراستاییایجاد
دارپرطرفمزایایبرایتقاضامدیریتامکاننامحدودومحدودبخشدودرمزایاتعریفباهمچنین

.گرددمیایجادسازمانبرای
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مزایای مورد نظر را انتخاب کنید

www.TaaliGostar.com

اشتراکیاهزارتومانی500خریدکارت
!!!استاینمسئلهسرپوشیده؟استخر
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بازتاب؟سامانهچرا
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رفتارییرتغجهتدرکارکنانبهموقعبهوموثربازخوردکاروسازایجادسامانه،ایناصلیتمایزوجه
ازمانهاسدرراکارکنانازموثرقدردانینظامسازیپیادهجهتمناسبیبسترهمچنینوآنهاست

مان،درنقلیه،رستوران،)کارکنانرفاهیخدماتایلحظهبازخوردوارزیابیامکان.کندمیایجاد
.استسامانهاینمهمتمایزوجوهازوبارزهایویژگیازنیز(...وورزش
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بازتابهایویژگی
oاالبپذیریانعطاف
oدرهاستفادقابلیت

اهپلتفرمتمامی
oزروبهتکنولوژی

بازتاباهداف

oانگیزهافزایش
oکارکنانراندمانارتقای
oسازمانوریبهربهبود



وردبازخوقدردانیارزیابی،کاروسازایجادبابازتاب
کاریراندمانوانگیزهسطحافزایشباعثموثر،

.شودمیسازمانوریبهرهبهبودوکارکنان
بگیریدتماسماباحاالهمینپس
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:آدرس و اطالعات دفتر مشهد
ان ساختم-ابتدای فارغ التحصیالن-بلوار وکیل آباد 

5واحد -پزشکان 
(051)35011691:فکس(051)35024006-7:تلفن

:آدرس و اطالعات دفتر تهران
ابان تهران، خیابان بهشتي، خیابان مفتح، خی: نشاني

نقدی، نبش کوچه حاج محمدیان، روبروی پارکینگ
1،واحد3۸مصلي، پالک 

(021)۸۸540520:فکس(021)۸۸540510:تلفن

یانسانمنابعمدیریتحوزهدرکهمعتبریمطالعات
”کمبودسازمانهااز%83درکهمیدهدنشانشدهانجام
اینوشودمیاحساسشدتبه”موثرقدردانینظام

.نددارکمتریکاراییخودرقبایبهنسبتسازمانها
کاریانگیزیایجاددرموثرعاملمهمتریننیزکارکنان

.(%67)دانندمیقدردانینظاموجودراخود

09022007520: خط مستقیم ارتباط با مشتریان

tel:05135024006
tel:05135011691
tel:02188540510
tel:02188540520


ترتعالی گس
سازمان هاشریک رشد و توسعه 


