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 افقی یارتقا سازیپیاده برای کمّی و عینی معیارهای طراحی

 توان و تمایل با شودمی باعث لهئمس این و شوندمی اداره ناالیقی مدیران توسط که کنندمی احساس کارکنان برخی امروز

 خرود تخصصری ۀزمینر از یررغ دیگری ۀحوز در یا نکردند کارشناسی رکا خاص ۀحوز یک در که مدیرانی نکنند. کار الزم

 درسرت کارکنران تصرور این ،مواقع اغلب در و ندارند را هاآن عملکرد ارزیابی توانایی زیردستان نگاه در ،پذیرندمی پست

  .شودمی هاسازمان در ناامیدی و سأی موجب و است

 و عملکررد بره بایرد حتمراً ،کارکنران شایستگی هک است این انسانی منابع ۰۰۳۳۳ مدل زیربنایی مفروضات از یکی

پری  الؤدر حال حاضر ایرن سر است. شایستگی تصور بلکه ،نیست یشایستگ صورت این غیر در ؛شود منجر سودآوری

 تروانمری ونهگچ کرد؟ باورپذیر و ملموس عینی، را هاشایستگی توانمی چگونه که است کشور هایسازمان مدیران روی

 و االتؤس نیز کارکنان همچنین کرد؟ هدایت سازمان اهداف به نیل یا سودآوری و مالی عملکرد جهت در را هاشایستگی

 انرد؟کررده طری مدیریتی هایپست کسب جهت سازمان در را شایستگی مسیر مدیران آیا اینکه دارند؛ مشابه هایدغدغه

 هایشایستگی ارتقای و کارگیریهب کجاست؟ سازمان در شانهایتوانمندی و هاشایستگیبه  توجه با هاآن واقعی جایگاه

 عملکررد و شایسرتگی کره دهنردمی نشان االتؤس این دارد؟ سازمان در هاآن جایگاه بهبود و رشد بر ثیریأت چه فردی،

 است. کارکنان و مدیران یکسان دغدغه و نیاز ها،سازمان انسانی منابع یمحور

 ؛هسرتند اثرگرذار 1انسانی منابعۀ گانچهارده فرایندهایۀ هم ها،دغدغه و االتؤس این به پرداختن و گوییپاسخ برای

 همره از مزایا و حقوق و کارکنان عملکرد مدیریت جذب، و ریزیبرنامه تفصیلی، و کالن سازمانی ساختار فرایندهای ولی

 شردن 2ترردقیر  و تررچابک تر،تخت تر،متناسب و اطالعات فناوریۀ گسترد نفوذ و دیجیتال تحول به توجه با موثرترند.

 در و شرغلی فالت احساس کارکنان اکثر و شودمی محدودتر و کمتر شغلی مسیر در عمودی یارتقا سازمانی، ساختارهای

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 روابط شاغل؛ گریدینگ و جذب انسانی، منابع ریزیبرنامه شغلی؛ گریدینگ و شغل تحلیل و تجزیه تفصیلی؛ و کالن سازمانی ساختار طراحی. 1

 منتورینگ؛ و مربیگری دان ؛ مدیریت و یادگیری آموزش، پاداش؛ و مزایا حقوق، کارکنان؛ عملکرد مدیریت انسانی؛ منابع جامع سالمت کار،

 اخرالق، مردیریت پروری؛جانشین و  استعدادها مدیریت مستمر؛ نوآوری وها پیشنهاد توانمندسازی؛ و سازیتیم ها؛شایستگیۀ توسع و تحلیل

انسانی منابع استراتژی و رهبری سازمانی؛ فرهنگ و هاارزش

2. FFFF: Fitter, Flatter, Faster and Finer  
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 گرفتره جردی ثرؤمر و واقعری عملکرد ارزیابی فرایند و محورند سابقه و مدرک کارکنان جذب هاینظام کنند.می زدن جا

 و ندارند توجهی آینده و حال ملموس و عینی هایشایستگی به و محورندگذشته نیز کشور در پرداخت هایمدل شود.مین

  .کندمی تشدید را مدیریت به ناشایست مدیران ورود لهئمس این

 و ایسرتگی)ش انکارکنر و مردیران واقعری نیراز ایرن ترا شرود ایجراد دومری مسیر که است الزم شرایطی چنین در

 اسرت. شغلی مسیر کنار در ایحرفه مسیر طراحی نیاز، این به بلندمدت هایحلراه از یکی شود. برطرف ی(عملکردمحور

 مسریر کره کرد ترسیم شکل این به را ارتقا بودنمسیره دو ۀگزار توانمی ،بزرگ هایسازمان در تجربی شواهد ساسا بر

 1عراملیپرن  مردل ،منظور بدین کند.می هموار را افقی یارتقا ،ایحرفه مسیر و سازدمی ممکن را عمودی یارتقا ،شغلی

 رمسری در شرفافیت ایجراد ضرمن و کند کمک هاسازمان به عوامل سازییکمّ در تواندمی ،امتیاز 1۳۳۳۳ با افقی یارتقا

 است: آمده 1 جدول در عامل پن  این کند. فراهم را هاسازمان درون در ارتقا هایانگیزه افراد، ایحرفه ۀسال۰۳

 افقی ارتقا در ثرؤم عوامل .1 جدول

 امتیاز حداکثر

 اولیه تطبیق

 ۀدور 13 امتیاز جمع

 سال( )سی دوساله
 ردیف عامل نماد عامل هر درصد

1۳۳۳ 1۳۳۳ 1۳ K 1 تحصیالت 

۰۳۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳ E 2 تجربیات 

۰۳۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳ P ۰ بلندمدت عملکرد 

1۳۳۳ 1۳۳۳ 1۳ S ۰ ویژه هایفعالیت 

1۳۳۳ 1۳۳۳ 1۳ D 5 فردیۀ توسع ۀبرنام 

 جمع 1۳۳ 1۳۳۳۳ 1۳۳۳۳

 

 دانش اول: عامل

 در دانر  و علرم .هستند فرهنگی و تکنولوژیکی سیاسی، اقتصادی، ابعاد ۀهم در جوامع ۀمحرک موتور هادانشگاه شکبی

 ایرن هراسرازمانۀ همر در رو ایرن از اسرت؛ کررده ثابرت را خرود قابلیرت ملموس و مادی مشکالت حل در مدرن جهان

 کره هاسرتقررن .برخوردارند مرتبط مشاغل برای الزم شایستگی از ،دان  و علم دارای افراد که است مسلم فرضپی 

 :که چرخدمی و است چرخیده محور این بر جهان

 
 بررود دانررا کرره هررر بررود توانررا

 

 بررود برنررا پیررر دل زدانرر 

 

 از بسریاری و اسرت قبرول قابرل المللریبرین ترراز در ایرران هایدانشگاه خروجی عمومی، نادرست تصور خالف بر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. GFF: Great Five Factor 
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 تاریرک ۀلبر البته .شوندمی پذیرفته خارجی یهارکتش یا خارجی هایدانشگاه در ایران برتر هایدانشگاه التحصیالنفارغ

 کشرور هایسازمان امروز که نیست تردیدی .است انگیزغم بسیار که باشدمی کشور از نخبگان از برخی خروج ،پدیده این

 نردارد، وجرود جهران کشرورهای اکثرر در کره هامحدودیتۀ هم با و شودمی اداره هادانشگاه خروجی و هادانشگاه توسط

 .باشند داشته قبولی قابل عملکردهای سازمانی سطح در اندتوانسته

 پنراه تحصریالت شاخص به ناچار و نیست ساده آن سنج  ولی ؛است شایستگی مسلم ءجز دان  که حال عین در

 .نیسرت گونرهاین موارد ۀهم در و الزاماً ولی ؛باشد دان  نشانگر تواندمی ،تحصیلی مدرک و فرد تحصیالت .شودمی برده

 تحصریلی مردرک هرچنرد اسرت. نامرهگرواهی یرا مدرک با دان  کردنفرض یکی کشور، شایستگی معضل ترینبزرگ

 شردننهادینره و ایران در فرهنگی هایزمینه به توجه با ولی ؛نیست مناسب افقی یارتقا در آن وجود و است محورگذشته

 ،امتیرازات درصرد1۳ حرداکثر شرودمی ادهپیشن ولی ؛باشد داشته وجود مدل در است الزم ،زندگی ختلفم ابعاد در کرمد

 .باشد داشته امتیاز 1۳۳۳ یعنی

 تجربه دوم: عامل

 ،اسرت بیرزار ناشایسرت مردیران از همیشه و نهدمی ارج را متخصص و مجرب و شایسته افراد ایرانیان، جمعی ناخودآگاه

 افرراد بره بایرد هراسرازمان کلیدی و حیاتی مشاغل .کنند تحمل هامکان و هازمان برخی در را هاآن است ممکن هرچند

 :است بوده عقال ۀدغدغ دیرباز از که شود سپرده توانمند و مجرب متخصص

 
 رای روشرررن هوشرررمند ندهرررد

 اسررت بافنررده اگرچرره بوریابرراف
 

 خطیررر کارهررای فرومایرره برره

 حریرررر کارگررراه بررره نبرنررردش

 

 التضرمع تررینبرزرگ از یکری است. سازمانی هر نابودی عامل برعکس، یا حریربافان جایبه حصیربافان انتصاب

 معرادل سرابقه برا تجربره .انجامردمی ناکارآمدی به و شودمی فرض سابقه معادل تجربه که است این کشور هایسازمان

 از بری  نباید و است محورگذشته عامل این نیست. تجربه برای مناسبی گیریاندازه شاخص سال و سنوات ،سن و نیست

 .باشد داشته را ۰۳۳۳ یعنی ،امتیازات درصد ۰۳

 بلندمدت عملکرد سوم: عامل

 تصروری وگرنره ؛شود نمایان عملکرد در باید نهایت در ،شایستگی گونه هر .است اکنون و اینجا موضوع کارکنان عملکرد

 برا کره کررد ادعا تواننمی نیست، قبول قابل بلندمدت در ،سازمان یک یا واحد یک فرد، یک عملکرد وقتی .نیست بی 

 در ایسرتگیش حتمراً بلندمردت در ولری ؛اسرت ممکن مدتکوتاه در امر این .است نشده حاصل عملکرد ،شایستگی وجود

  .دهدمی نشان هااثر و پیامدها ها،خروجی در را خود و شودمی نمایان عملکرد
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 در براال عملکررد برا افرراد افقی یارتقاۀ زمین تا شود طراحی 1عدیبُسه و سطحیسه صورتبه باید عملکرد مدیریت

 راسرتای در بایرد واحردی عملکررد و واحردی عملکرد راستای در باید فردی عملکرد کند. فراهم را بلندمدت و مدتمیان

 2)شرمع( عملکررد مهرم هرایشراخص همچنین شود. افزاییهم موجب سطحیسه عملکرد تا گیرد قرار سازمانی عملکرد

 یارتقرا امتیرازات درصد ۰۳ حداقل شوند. گنجانده عملکرد مدیریت ابعاد در باید 5اینتیجه و ۰شایستگی ،۰رفتاری عوامل

 .کند هدایت شغلی وظایف مطلوب انجام جهت در را کارکنان رفتار تا یابد اختصاص عملکرد به باید ،افقی

 ویژه هایفعالیت چهارم: عامل

 هاییفعالیت که شود دقت باید .است آینده در کارکنان مطلوب رفتارهای تعیین ،آن هدف و دهدمی رخ حال زمان در ارتقا

 بره دادن امتیاز ،مثال برای است. مرتبط سازمان هایسیاست و اهداف و نظر مورد شغل هایفعالیت به که گیرد قرار مبنا

 هراسرازمان آن اهداف به ارتباطی و است غیرمرتبط مشاغل اکثر در است، شده لومتدا کشور در اخیراً که مقاالت و کتب

 تشرویقات،  اسرت. امتیاز 1۳۳۳ و درصد 1۳ حداقل عامل این امتیازات .داردبازمی خود ایفظو انجام از را کارکنان و ندارد

 و مربیگرری دانر ، مردیریت اخترراع، و نروآوری هرا،تریم و هاکمیته و هاسیونیکم در مشارکت بهبود، هایپروژه انجام

 گیرند. قرار مدنظر عامل این در توانندمی هاپیشنهاد اجرای و ارائه و منتورینگ

 فردی ۀتوسع ۀبرنام پنجم: عامل

 تخصصری، و عمرومی هرایموزشآ .است کارکنان هایمهارت و توانایی دان ، در ارتقا سازمان، و شغل در ارتقا نیازپی 

 و علمری هرایانجمرن در فعال عضویت تخصصی، و ایحرفه هاینامهگواهی اخذ همکاران، به سازمان درون در تدریس

 شرودمی توصیه و شود افراد هایمهارت و دان  یارتقا موجب است ممکن ،سمینارها و هاکنفرانس در شرکت و ایحرفه

 نظرر در عامرل ایرن بررای امتیاز 1۳۳۳ یعنی ،امتیازات درصد 1۳ شودمی پیشنهاد .شود گنجانده افقی یارتقا نظام درکه 

 .است سازمان نیازهای بر متمرکز و است نگرآینده و حال عامل این .شود گرفته

 افقی یارتقا برای ایحرفه ۀگانپنج مسیرهای

ۀ همر و شرودمری مشرخص کارکنان ایحرفه مسیر و جایگاه افقی، یارتقا در ثرؤم عامل 5 امتیازهای مجموع به توجه با

 کنند.می طی 2 جدول صورتبه را ایحرفه مسیر پن  ،سازمان کارکنان

 از کارکنرانۀ همر و شرودمری ترسیم شفاف صورتبه ،ایحرفه مسیر پن  برای رشد نمودارهای ،2 جدول اساس بر

 شود.می تشریح کامالً افقی یارتقانحوۀ  اجرایی دستورالعمل در و شوندمی آگاه کامالً خدمت دوران در خود یارتقاۀ نحو

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. 3L3D 

2. Key Performance Indicators (KPIs) 

3. B: Ethics, Values and Culture (EVC) 

4. C: Knowledge, Skills and Abilities (KSAo) 

5. R: Output, Outcome and Impact (OOI)
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 ایحرفه مسیر پنج. 2 جدول

 1 ایحرفه مسیر 2 ایحرفه مسیر 5 ایحرفه مسیر 0 ایحرفه مسیر 3 ایحرفه مسیر

  گرید

 شخصی

  عنوان

 ایحرفه

 گرید

 شخصی

  عنوان

 ایحرفه

 گرید

 شخصی

  عنوان

 ایحرفه

 گرید

 شخصی

  عنوان

 ایحرفه

 گرید

 شخصی

  عنوان

 ایحرفه

 1 ممتاز 5++ 1 ممتاز 1۳++ 1 ممتاز 15++ 1 ممتاز 2۳++ 1 ممتاز 25++

 2 ممتاز 5+ 2 ممتاز 1۳+ 2 ممتاز 15+ 2 ممتاز 2۳+ 2 ممتاز 25+

 ۰ ممتاز 5 ۰ ممتاز 1۳ ۰ ممتاز 15 ۰ ممتاز 2۳ ۰ ممتاز 25

 1 عالی ۰++ 1 عالی 1++ 1 عالی 1۰++ 1 عالی 11++ 1 عالی 2۰++

 2 عالی ۰+ 2 عالی 1+ 2 عالی 1۰+ 2 عالی 11+ 2 عالی 2۰+

 ۰ عالی ۰ ۰ عالی 1 ۰ عالی 1۰ ۰ عالی 11 ۰ عالی 2۰

 1 خبره ۰++ 1 خبره 1++ 1 خبره 1۰++ 1 خبره 11++ 1 خبره 2۰++

 2 خبره ۰+ 2 خبره 1+ 2 خبره 1۰+ 2 خبره 11+ 2 خبره 2۰+

 ۰ خبره ۰ ۰ خبره 1 ۰ خبره 1۰ ۰ خبره 11 ۰ خبره 2۰

 1 ارشد 2++ 1 ارشد 1++ 1 ارشد 12++ 1 ارشد 11++ 1 ارشد 22++

 2 ارشد 2+ 2 ارشد 1+ 2 ارشد 12+ 2 ارشد 11+ 2 ارشد 22+

 ۰ ارشد 2 ۰ ارشد 1 ۰ ارشد 12 ۰ ارشد 11 ۰ ارشد 22

 1 پایه 1++ 1 پایه 1++ 1 پایه 11++ 1 پایه 11++ 1 پایه 21++

 2 پایه 1+ 2 پایه 1+ 2 پایه 11+ 2 پایه 11+ 2 پایه 21+

 ۰ پایه 1 ۰ پایه 1 ۰ پایه 11 ۰ پایه 11 ۰ پایه 21

 پایه 1- پایه 1- پایه 11- پایه 11- پایه 21-

 

 شخصری گریرد 15 دارای ،مسیر هر و هستند 5 و ۰ ،۰ ،2 ،1 ایحرفه مسیر 5 دارای هاسازمان ،۰ جدول ساسا بر

 5 ++ ترا 1- شخصری گریرد از و اسرت اجرایری هرا،آن اصرلی ماهیرت که است مشاغلی شامل ،1ای حرفه مسیر است.

 ا،آن اصرلی ماهیرت کره است مشاغلی شامل ،2 ایحرفه مسیر است. ماه 2۰ حداقل ،گرید هر در توقف مدت و باشندمی

 مراه 2۰ حرداقل شخصری گرید هر در توقف مدت و باشندمی 1۳ ++ تا 1-  شخصی گرید از و است کاروری یا اپراتوری

 ترا 11-  شخصری گرید از و است کاردانی یا تکنیکی ا،آن اصلی ماهیت که است مشاغلی شامل ،۰ ایحرفه مسیر است.

 کره اسرت مشراغلی شرامل ،۰ ایحرفره مسیر است. ماه 2۰ حداقل شخصی گرید هر در توقف مدت و باشندمی 15 ++

 گریرد هرر در توقرف مدت  و باشندمی 2۳ ++ تا 11-  شخصی گرید از و است تحلیلی و تشخیصی ها،آن اصلی ماهیت

 گریرد از و اسرت نظرارتی هرا،آن اصرلی ماهیت که است مشاغلی شامل ،5 ایحرفه مسیر است. ماه 2۰ حداقل شخصی

 گرید احکام باریک ماه سه هر است. ماه 2۰ حداقل شخصی گرید هر در توقف مدت و باشندمی 25 ++ تا 21 – شخصی

 گذشرتن صورت در باشند، رسیده باالتر شخصی گرید امتیاز به که کسانی و شودمی محاسبه کارکنان ۀهم برای شخصی
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 شروندمی بررسی مجدداً ماه سه از پس ،صورت این غیر در و کنندمی دریافت جدید گرید شخصی، گرید آخرین از ماه 2۰

 کارکنان از برخی برای است ممکن زمان این .مانندمی فعلی شخصی گرید در ،باالتر شخصی گرید امتیاز کسب زمان تا و

  بینجامد. طول به هم ماه 12۳ تا ندارند مناسبی عملکرد که

  انتظار دوره هر در ایحرفه رشد مسیر 3 در امتیاز  حداکثر .5 جدول

 1 مسیر 2 مسیر 5 مسیر 0 مسیر 3 مسیر
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 25++ 1 ممتاز
    

1۳۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۳ 1۳۳۳ 1۳۳۳ 1۳۳۳۳ 

 25+ 2 ممتاز
    

11۳ 21۳1 ۰۰11 11۳ 11۳ 1111 

 25 ۰ ممتاز
    

151 2211 ۰۳2۰ 151 151 1512 

 2۳++ 1 ممتاز 2۰++ 1 عالی
   

151 1112 2121 151 151 1515 

 2۳+ 2 ممتاز 2۰+ 2 عالی
   

512 1115 2211 512 512 5111 

 2۳ ۰ ممتاز 2۰ ۰ عالی
   

۰11 1۰12 1111 ۰11 ۰11 ۰112 

 15++ 1 ممتاز 11++ 1 عالی 2۰++ 1 خبره
  

۰۰2 1211 11۰۳ ۰۰2 ۰۰2 ۰۰2۰ 

 15+ 2 ممتاز 11+ 2 عالی 2۰+ 2 خبره
  

۰11 1121 15۳۰ ۰11 ۰11 ۰151 

 1۳++ 1 ممتاز 15 ۰ ممتاز 11 ۰ عالی 2۰ ۰ خبره
 

۰21 111 1۰۳1 ۰21 ۰21 ۰211 

 1۳+ 2 ممتاز 1۰++ 1 عالی 11++ 1 خبره 22++ 1 ارشد
 

21۰ 15۰ 11۰1 21۰ 21۰ 21۰۰ 

 2۰12 2۰1 2۰1 111 1۰2 2۰1 5++ 1 ممتاز 1۳ ۰ ممتاز 1۰+ 2 عالی 11+ 2 خبره 22+ 2 ارشد

 21۰1 215 215 11۳ 1۰۰ 215 5+ 2 ممتاز 1++ 1 عالی 1۰ ۰ عالی 11 ۰ خبره 22 ۰ ارشد

 1111 111 111 1۰1 511 111 5 ۰ ممتاز 1+ 2 عالی 1۰++ 1 خبره 11++ 1 ارشد 21++ 1 پایه

 1125 11۰ 11۰ 15۳ ۰11 11۰ ۰++ 1 عالی 1 ۰ عالی 1۰+ 2 خبره 11+ 2 ارشد 21+ 2 پایه

 1۰1۰ 1۰1 1۰1 511 ۰2۰ 1۰1 ۰+ 2 عالی 1++ 1 خبره 1۰ ۰ خبره 11 ۰ ارشد 21 ۰ پایه

 1221 12۰ 12۰ ۰11 ۰11 12۰ ۰ ۰ عالی 1+ 2 خبره 12++ 1 ارشد 11++ 1 پایه 

 
 1۳11 1۳1 1۳1 ۰21 ۰21 1۳1 ۰++ 1 خبره 1 ۰ خبره 12+ 2 ارشد 11+ 2 پایه

 
 121 1۰ 1۰ ۰11 211 1۰ ۰+ 2 خبره 1++ 1 ارشد 12 ۰ ارشد 11 ۰ پایه

  
 1۳1 11 11 ۰2۰ 2۰2 11 ۰ ۰ خبره 1+ 2 ارشد 11++ 1 پایه

  
 1۳۰ 1۳ 1۳ 212 211 1۳ 2++ 1 ارشد 1 ۰ ارشد 11+ 2 پایه

  
 111 11 11 2۰5 11۰ 11 2+ 2 ارشد 1++ 1 پایه 11 ۰ پایه

   
 5۰1 5۰ 5۰ 21۰ 151 5۰ 2 ۰ ارشد 1+ 2 پایه

   
 ۰12 ۰1 ۰1 115 1۰1 ۰1 1++ 1 پایه 1 ۰ پایه

    
 ۰۳2 ۰۳ ۰۳ 111 121 ۰۳ 1+ 2 پایه

    
 ۰5۳ ۰5 ۰5 1۰۳ 1۳5 ۰5 1 ۰ پایه

 
 



 
 

 305 پور/ قلی افقی یارتقا سازیپیاده برای کمّی و عینی معیارهای طراحیسخن سردبیر: 

 
 افقی ارتقا برای 5 ایحرفه مسیر در (G-Curve) رشد نمودار

  1 ممتاز
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2 ممتاز 25++

 

 ۰ ممتاز 25+

 

 1 عالی 25

 

 2 عالی 2۰++

 

 ۰عالی 2۰+

 

 1 خبره 2۰

 

 2 خبره 2۰++

 

 ۰ خبره 2۰+

 

 1 ارشد 2۰

 

 2ارشد 22++

 

 ۰ ارشد 22+

 

 1پایه 22

 

 2 پایه 21++

 
 ۰ پایه 21+

 21 
۰۳ 21 21 2۰ 22 2۳ 11 11 1۰ 12 1۳ 1 1 ۰ 2 

 خدمت سالهای

 3 ایحرفه مسیر در رشد نمودار از اینمونه .1 شکل

 پرن  هرر بررای را رشد نمودارهای این توانمی که است شده ترسیم 5 ایحرفه مسیر برای رشد نمودار 1 شکل در

 باشرد شفاف کارکنان ۀهم برای عمودی و افقی یارتقا مسیر تا کرد نصب سازمان نقاط برخی در و ترسیم ایحرفه مسیر

 کند. تقویت کارکنان در را باال عملکرد به نیل هایانگیزه و

 هرایفعالیرت عملکرد، تجربه، دان ، شدنیکمّ قابل با عینی معیار 5 از استفاده که گرفت نتیجه توانمی رو این از

 مردیران برای را فردی رشد برای تالش و عملکرد اهمیت تواندمی افقی، ارتقای مسیر در فردی ۀتوسع هایبرنامه و ویژه

 در نماید، کمک هاسازمان در ساالریشایسته و پروریشایسته گزینی،هشایست افزای  و بهبود به دهد، افزای  کارکنان و

 بررای فررد برودن ارزشرمند حرس طری  این از و نماید مشخص را شخص اهمیت و جایگاه شغل، اهمیت و جایگاه کنار

 برای را سازمان در تحق  قابل و مطلوب ۀآیند کارکنان، ایحرفه و فردی رشد مسیر تعیین طری  از ،دهد ارتقا را سازمان

 را شرغلی فالت به رسیدن و زدن درجا احساس کند، عملکردمحور و انگیزاننده را پرداخت هاینظام کشد، تصویر به هاآن

 شود. منجر سازمانی و کالن عملکرد ارتقای و بهبود به نهایت در و ببرد بین از کارکنان میان در
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