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٢

انساني   ارزش هاي محوري تعالي منابع  

رهبري استراتژیک  §
مشارکت، ارتباطات و انگیزش§
یاد گیري، توسعه و بهبود مستمر §
مسئولیت اجتماعی  و اخالق کاري§
تمرکز بر نتایج و ارزش آفرینی  §



٣

انساني   كاربردهاي مدل تعالي منابع  

nو تحلیل آگاهانه و جامع منابع انسانی      تشخیص 
nطرح جامع منابع انسانی   تدوین 
n ارزش هاي منابع  /نقش ها/ ساختار  طراحی مجدد یابهبود

انسانی
nبرترین رویه ها براي تمامی حوزه هاي منابع انسانی  بکارگیري 
n  متمرکز منابع انسانی شرکت ها براي خلق ارزش در       هدایت

کسب و کار   
nکردن مدیریت منابع انسانی  و معرفی  برترین ها و              حرفه اي 

فراهم کردن زمینه تبادل تجارب موفق آنها     



٤

مزاياي مدل تعالي منابع انساني   

n  بزرگ و کوچک (ابعاد مختلفقابلیت اجرا در سازمان ها با(
n تولیدي،  (فعالیت هاي مختلف قابلیت اجرا در سازمان ها با

...) بازرگانی، خدماتی و
n یک چارچوب اجرایی خاص به شرکت هاعدم تحمیل 
n نتایج عملکرد منابع انسانی به نتایج عملکرد اتصال 

)تاثیر عملکرد منابع انسانی به کسب و کار شرکت(سازمانی
n فعالیت هاي توسعه منابع انسانی در اثربخشی توجه ویژه به 

سازمان ها 



٥

بخش ها، معيارها و منطق ارزيابي مدل تعالي منابع انساني          

n بخش هاي مدل  
nراهبردها-بخش اول 
n فرآیندها -بخش دوم
n نتایج–بخش سوم
n معیارهاي و زیر معیارها

n12     زیر معیار   47 معیار اصلی و 
nمنطق  : منطق ارزیابیRADAR



٦



٧

اهداف جايزه تعالي منابع انساني    

n   مناسب بین بنگاه ها  فضاي رقابتی ایجاد 
n    تجارب موفقفراهم آوردن امکان تبادل 
n  از بنگاه هاي برتر در حوزه  قدردانی  انتخاب، معرفی و 

مدیریت منابع انسانی



٨

اركان جايزه تعالي منابع انساني      

n شوراي سیاستگذاري
n   كمیتھ راھبري
n    كمیتھ علمي
n   كمیتھ داوري
n    دبیرخانھ جایزه
n  مدیر جایزه



٩

سطوح تعالي جايزه  

1000 الی 601نشان طالئی
600 الی 501نشان نقره
500 الی 401نشان برنز
400 الی 251 تقدیرنامه
-گواهینامه

دامنه امتیازسطوح تعالی

WWW.EAHRMS.COM

http://www.EAHRMS.COM

