
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :مدرکعنوان 

 ««احراز شایستگی نیروی انسانیروش اجرایی »»

 

 گیرندگان سند:گیرنده/

 مدیرعامل              

 مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت              

 و ایمنی مدیر تضمین کیفیت              

  اداری و پشتیبانی مدیر             

 مدیر آموزش             

 

 فرزانه عالی دانشور :کنندهتهیه

 تاریخ و امضاء:

 

 : آماندا حسنیتأییدکننده

 تاریخ و امضاء:

 

 

 : شیرین صارمیکنندهتصویب

 

 IHA/MC/PR/13 سند: شماره

 

 

 01 بازنگری:شماره 

 

 

 15/06/1399: تاریخ اجرا

 

  مهر کنترل:

 د.باشمیتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار  ●

 

 



 

 احراز شایستگی نیروی انسانی روش اجرایی
 IHA/MC/PR/13 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 بازنگری:تاریخ 

 

 5 از 2
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 2 ................................................................................................... . عنوان مدرک:1

 3 ............................................................................................................ . هدف:2

 3 ..................................................................................................... :هامسئولیت. 3

 3 ............................................................................................... :کنترل مستندات. 4

 3 ................................................................................................... :تغییرات .4-1

 3 ..................................................................................................... :سوابق .4-2

 3 ............................................................................................................ :توزیع .5

 4 ................................................................................................... . شرح عملیات:6

 4 .................................................................................................. . مدارک مرتبط:7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 احراز شایستگی نیروی انسانی روش اجرایی
 IHA/MC/PR/13 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 بازنگری:تاریخ 

 

 5 از 3
 

 به نام خدا

 :مدرک عنوان 1

 احراز شایستگی نیروی انسانی. روش اجرایی

 هدف: 2

 مشخص نمودن نحوه بررسی شایستگی مدیران و پرسنل.

 :دامنه کاربرد 3

 .گیرندمؤثر بر کیفیت خدمات سازمان، در دامنه مستند فوق قرار می کارکنانکلیه 

 تعاریف: 4

 ندارد -



 

 احراز شایستگی نیروی انسانی روش اجرایی
 IHA/MC/PR/13 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 بازنگری:تاریخ 

 

 5 از 4
 

 : هامسئولیت  5

 باشد.می و اداری پشتیبانی وی انسانی به عهده مدیر واحدمسئولیت احراز شایستگی نیر 5-1

 باشد.مسئولیت احراز شایستگی مدیران واحد به عهده مدیرعامل می 5-2

و  و ایمنی مسئولیت بررسی نتایج احراز شایستگی نیروی انسانی به عهده مدیر تضمین کیفیت 5-3

 .باشدمدیرعامل می

 :عملیاتشرح  6

ل به سندر آن واحد مطابق فرم ارزیابی پرپرسنل مشغول  بیمدیر هر واحد مسئول ارزیا 6-1

عامل مسئول ارزیابی مدیر واحدهای مختلف آن شرکت طبق فرم ارزیابی و مدیر  (IHA/MC/FO/46)شماره

 .باشدیم (IHA/MC/FO/54)مدیران به شماره 

توانند برطرف کنند قطع ی ارزیابی، با آن دسته از پرسنلی که نیازهای سازمان را به هیچ وجه نمیطبق نتیجه

( IHA/MC/FO/05نیاز به آموزش دارند ابتدا طبق فرم )شود. و برای آن دسته از نیروی انسانی که همکاری می

( جلسات آموزش IHA/MC/PR/07ق روش اجرایی آموزش به شماره)نجی آموزشی اعالم شده سپس طبنیاز س

برگزار خواهد شد، و آن دسته از نیروی انسانی که پس از نتایج ارزیابی، امتیاز قابل قبول را گرفته باشند برای 

 شوند. خاب میادامه همکاری انت

% امتیازات الزم را 70%  امتیازات الزم و مدیران 60پرسنل )با توجه به شرایط فعلی و سوابق قبلی خود( باید حداقل  :1تبصره 

 ابتدا کسب نمایند. در

 ارزیابی باید یک ماه قبل از پایان قرارداد شخص انجام شود.: 2تبصره 



 

 احراز شایستگی نیروی انسانی روش اجرایی
 IHA/MC/PR/13 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 بازنگری:تاریخ 

 

 5 از 5
 

 پذیرد.قراردادهای پرسنلی انجام میمدید این ارزیابی قبل از صدور و یا ت 6-2

ای با حضور ارد در جلسهدر خصوص تمدید مواردی که نیاز به بررسی د شدهکسببه نتایج  با توجه 6-3

 شود.و اجرا می یزیربرنامهبررسی شده و اقدامات الزم  مدیرعامل

صالحیت برخوردار باشند با که پرسنل درگیر با مشتری نتوانند از روند مناسبی برای احراز  صورتی در 6-4

نظر مدیرعامل از وظایف محوله در ارتباط با مشتری برکنار شده و در صورت لزوم همکاری شرکت با نامبرده 

 قطع خواهد شد.

بنا به نظر مدیرعامل تقدیر  ،پایان هر ارزیابی از نفر برتر ،به جهت ایجاد انگیزش پرسنل و مدیران 6-5

 شود.می

 :مرتبط مدارک 7

 (IHA/MC/PR/12)به شماره  استخدام و تفویض اختیار رسمی کارکنان روش اجرایی •

 (IHA/MC/FO/46) پرسنل به شماره فرم ارزیابی •

 (IHA/MC/FO/54)فرم ارزیابی مدیران به شماره  •

 (IHA/MC/FO/05فرم اعالم نیاز آموزشی به شماره ) •

 (IHA/MC/PR/07)روش اجرایی نیاز آموزشی •
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 پرسنلارزیابی فرم  

 IHA/MC/FO/46 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
 

 

 REF: IHA/MC/PR/13 

 

 امتیاز دوره قبل: -3 واحد/ پست سازماني:   -2 نام و نام خانوادگي:  -1

 حداكثر امتیاز موارد
امتیاز كسب 

 شده
 توضیحات

 رعايت ضوابط و اخالق -1

   15 حضور بموقع در محل كار و جلسات 

برخورد مطلوب و تعاملي ، رعايت كامل احترام و ادب در تعامل با همکاران و 

 كارفرما 
10 

  

   10 رعايت نظم ، تربیت و حفظ  آراستگي در پوشش

   10 تسلط و تعهد بر خط مشي كیفیت و منشور اخالقي 

 ضوابط عمومي -2

   15 پرهیز از ايجاد ناهنجاری در محیط كار

   10 صدور گواهینامهمشاركت در بازاريابي 

مشاركت در به روزرساني سايت شركت و استفاده از فضای مجازی برای معرفي 

 شركت
15 

  

   20 حفظ و نگهداری ابزار و اموال در اختیار

 دانش -3

    25 اهتمام به مستند سازی و رعايت سیستم مديريت كیفیت

   30 در حوزه كاری مرتبط گواهي كردن سیستم مديريتتوانائي بکار بردن دانش 
 مهارت -4

   30 تسلط به استانداردها و روش های ممیزی

   20 تسلط به كامپیوتر 

   20 تسلط به زبان انگلیسي 

 50 مدرك دانشگاهي 
فوق  30لیسانس  20فوق ديپلم 10ديپلم 

 50دكتری 40لیسانس

 تجربه  -5

 امتیاز 10سال به ازای هر سال سابقه 4تا   40 سابقه كار

   20 توانائي انجام كار تیمي 

   20 كمك به توسعه 

 آموزش  -6
   20 دوره های آموزشي مصوب كه گذرانده شده

   20 اهتمام در باال بردن پايه علمي خود و شركت 

 درصد از كل امتيازات:   400 جمع 



 
 مدیرانارزیابی فرم  

 IHA/MC/FO/54 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
 

 

 تاريخ ارزيابي:                                                                                                      نام فرد ارزيابي شونده :

 
 رديف

 عالی شاخص ارزيابي

(20-

18) 

 خوب

(18-

14) 

 متوسط

(14-

10) 

 ضعيف

(10-0) 

ت
ری

دی
م

 

     در محل کار و جلسات موقعبهحضور  1

     در کار  ييافزاهمگيري و هدايت و رهبري و افزايش قدرت تصميم 2

     ها و تحليل آن هاي سودمند و تهديدهاي بحرانيرصتقدرت تشخيص ف 3

     و مشتري  واحدهاو سازنده با ساير  توان برقراري ارتباط سودمند 4

     گيري بهينه از امكانات موجود در اختيار استفاده از اتوماسيون اداري و توان بهره 5

     شرکت  يهابرنامهو  هااستيسدر تنظيم  مؤثرمشارکت  6

      ردستانيزپايين و پروردن و بالنده سازي  يهاردهسپردن اختيار و خواستن مسئوليت از  7

     تالش براي کاهش هزينه عمليات  8

      و مميزي  فني و مديريتيکسب دانش و تخصص علمي و  9

     و تعيين اولويت  يزيربرنامه 10

     کوشش در باال بردن کيفيت کار و بهبود مستمر  11

     ايجاد کار گروهي و نظارت بر عملكرد تيم  12

ی
ار

فت
م ر

لو
ع

 

     حفظ حرمت کارکنان و پديد آوردن فضاي دلپذير در شرکت  13

      هاآنو تشويق  ردستانيزقدرشناسي از زحمات  14

     در کار  ينينوآفرو  ينوآوربرانگيختن کارکنان به  15

     مالي ، اداري ،سازماني و شخصي کارکنان  يهايدشواررسيدگي به  16

     توانايي برقراري ارتباط با ديگران  17

     رفتار عادالنه با زيردستان و داشتن انعطاف و نرمش در کار  18

ی
وم

عم
ی 

ار
مك

ه
 

     اجراي دقيق و کامل مستندات نظام کيفيت و منشور اخالقي 19

     بازاريابي * 20

      ازيموردنآموزشي  يهادورهانتقال صحيح و کامل اطالعات و برگزاري  21

     هاهيابالغنسخ مربوط به واحدها و اجراي دقيق آخرين  موقعبهتوزيع  22

     در برابر تغييرات شرکت  يريپذانعطاف 23

     هاگزارش موقعبهو ارائه  شدهنييتعو وظايف در مدت  هاتيفعالانجام صحيح و کامل  24

     صحيح از تجهيزات و اسناد شرکت يدارنگه 25

     اقدامات اصالحي پيشگيرانه و خطاناپذير سازي  موقعبهانجام  26

REF:IHA/MC/PR/13 
 

 : اخذشدهمجموع امتياز 

 

 محاسبه خواهد شد. 4*اين بند با ضريب 
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