سازمان جهادکشاورزی خىزستان

کارگروه توسعه مذیریت – کمیته سرمایه انسانی
فشم اهتيبصدّي ضبيستگي ّبي مذیران پایه ثشاي فشد پيطٌْبد ضذُ ثب اٍلَيت اٍل دس فشم ضوبسُ 2

فرم شماره 3

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي فشد پيطٌْبدي :

عٌَاى ٍ ضوبسُ پست پيطٌْبدي :

ٍاحذ سبصهبًي پست پيطٌْبدي :

اسصيبثي كٌٌذُ  :هذيشهبفَق (اص سبل 1397كبًَى اسصيبثي ٍ تَسعِ هذيشاى)
لطفاً امتیاز هر یك از مصذاق ها (عملكرد) را با عالمت ضربذر مشخص نماییذ.

ردیف

مصذاق هاي رفتاري (معیارها)

شایستگی ها

ساّكبسّبي ًَآٍساًِ ثشاي حل هسبئل اسائِ هي كٌذ.
1

تفكش تحليلي ٍ حل هسبلِ تَاًبيي تجضيِ ٍ تحليل هسئلِ سا داسد.
(تصوين گيشي)

ثِ اسصيبثي ٍ اًتخبة ثْتشيي ساّكبسّب دس حل هسئلِ هي پشداصد.
علل ثشٍص هسبئل ٍ هطكالت سا ضٌبسبيي ٍ تحليل هي كٌذ.
اّذاف  ،الذاهبت ٍ فعبليتْب سا اٍلَيت ثٌذي هي ًوبيذ.
دس ثشًبهِ سيضي ،هٌبثع الصم ٍ ضشٍسي سا پيص ثيٌي هي كٌذ.

2

ّذف گشايي ٍ ّذايت

ًفَر كالم داسد.

عولكشد (ثشًبهِ سيضي،

افشاد سا دس تعييي ضشايط كبس ٍ اداسُ هَس دخبلت هي دّذ.

سّجشي ،سبصهبًذّي ،

فشايٌذّبي كبسي سا ثِ صَست سبختبس يبفتِ تعشيف ٍ تٌظين هي ًوبيذ.

كٌتشل ٍ ًظبست)

ّذف ثشًبهِ ٍ فعبليتْب سا ثِ كبسكٌبى تفْين هي كٌذ ٍ هَافمت آًْب سا كست هي كٌذ.
تَاًبيي تعييي علت (اًحشافبت) سا داسد.
ثِ جوع آٍسي دادُ ّب ٍ اطالعبت هَسد ًيبص ثِ هَلع ٍ دليك عول هي كٌذ.
تَاًبيي تسْيل تعبهالت دسٍى گشٍّي سا داسد.

3

تين ٍ ضجكِ سبصي (توبيل كبسكٌبى سبصهبى سا ثشاي اًجبم كبسگشٍّي تطَيك هي كٌذ.
ثِ كبس گشٍّي)

تَاى تحليل سفتبس افشاد دس گشٍُ ّبي كبس سا داسد.
دس اًجبم فعبليتْب اص سٍش كبسگشٍّي استفبدُ هي كٌذ.
ثشاي حل چبلص ّبي جذيذ آهبدگي ًطبى هي دّذ.

4

هسئَليت پزيشي

5

تعْذ ٍ تعلك سبصهبًي

ثذٍى ًيبص ثِ ًظبست ،كبسّب سا كبهل ٍ صحيح اًجبم هي دّذ.
هسئَليت ّبي ًبضي اص سفتبس ٍ عولكشد خَد سا ثش عْذُ هي گيشد.
هبهَسيت ّب ٍ ،ظبيف ٍ لبثليت ّبي سبصهبى سا تطخيص هي دّذ.
اص هبهَسيت ٍ اّذاف سبصهبًي ضٌبخت كبفي داسد.
اص سلسلِ هشاتت اداسي آگبّي داسد.
فشٌّگ  ،لَاًيي ٍ همشسات سبصهبى سا هي ضٌبسذ ٍ سعبيت هي كٌذ.
جمع امتیاز ( حذاکثر ) 115
جمع نهائی ( حذاقل  69از ) 115
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