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 مقام معظم رهبری:
برای هر کشوری، هیـچ ثـروتی، هیچ منـبع 
نیرویی ارزشـمندتر از نیروی انسـانی کارآمد 
و مؤمن و آزاده و سـرافراز نیست.
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نیروی انسانی در همه سطوح سازمانی و مسئولیتی و در هر نقطه از 
مجموعه، سرمایه اصلی شرکت هستند و با نقشی که ایفا می کنند 
برنامه های استراتژیک  اصلی ترین عامل اجرایی شدن راهبردها و 
با مدیریت صحیح سایر منابع می  شرکت محسوب می شوند که 
توانند بهترین نتیجه را در رسیدن به اهداف تعیین شده شرکت 

تامین نمایند.
از مطرح شدن انسان و منابع انسانی به عنوان محور توسعه و عامل 
تعیین کننده  در کیفیت سودآفرینی، ارائه و ارتقای خدمات و بهبود 
تولیدات، می توان استنباط کرد که منابع انسانی، ارتباط مستقیمی 

با بهره وری و توسعه پایدار در هر شرکت و سازمانی دارد. 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  منطقه 
قطب های معدنی کشور با اشتغال نزدیک به ۲۵ هزار نفر نیروی 
اگر  اقتصاد کشور دارد و  انسانی، نقش بزرگی در توسعه و رونق 
امروزه شرکت گل گهر توانسته مسیر رشد و شکوفایی خود را به 
شک  بدون  باشد،  امیدوار  روشن  آینده ای  به  و  کند  طی  خوبی 
کارگران،  تک  تک  روزی  شبانه  تالش های  و  زحمات  مرهون 
کارکنان و مدیران به عنوان سرمایه انسانی خود در جای جای این 

شرکت بزرگ می باشد.
اینجانب بر خود الزم می دانم؛ ۲۵ فروردین ماه روز ملی منابع انسانی 
که با آغاز ماه مبارک رمضان مقارن گردیده را به همکاران عزیزم 
در خانواده بزرگ گل گهر تبریک عرض نمایم. امید دارم با تالش 
و تعامل، همکاری و هم افزایی مستمر، مسیر توسعه و شکوفایی 
منطقه گل گهر را به خوبی طی می کنیم. اعتقاد و باورمان این است 
که انشااهلل با پیروی از فرامین رهبر معظم انقالب و تحقق شعار 
ارتقای  با  هاست  مانع زدایی  و  پشتیبانی ها  تولید،  همانا  که  سال 
شاخص های کلیدی پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر منابع انسانی، 
در سال ۱۴۰۰ افق های درخشانی برای منطقه و ایران عزیز رقم 

بزنیم.
ایمان عتیقی
مدیرعامل و عضوهیئت مدیره
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 پیام 

پیام مدیرعامل شرکت 
به مناسبت روز ملی منابع انسانی:

منابع انسانی، ارتباط مستقیمی
 با بهره وری و توسعه پایدار 
در هر شرکت و سازمانی دارد

 ویژه گرامیداشت روز ملی منابع انسانی
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اصلی  های  سرمایه  از  یکی  عنوان  به  انسانی  نیروی 
با  که  آید  می  حساب  به  شرکتی  و  سازمان  هر  در 
مدیریت آن، توفیقات مهمی برای سازمان و شرکت، 
سرمایه  و  توسعه  معاونت  داشت.  خواهد  دنبال  به 
مدیرت  با  گهر  و صنعتی گل  معدنی  انسانی شرکت 
صحیح و موفق سرمایه انسانی شرکت به عنوان یکی 
از ماموریت های این معاونت، توانسته در ابعاد مختلف 
حتی تولید و پیشرفت معدنی و صنعتی این شرکت 
تاثیر فراوانی داشته باشد. به همین منظور با مهندس 
مجید علیدادی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
شرکت به مناسبت روز ملی منابع انسانی گفت و گویی 

داشتیم که در ادامه می آید.
 اهمیت منابع انسانی در یک شرکت صنـعتی و 

معـدنی را چگونه توصیـف می کنید؟
در هر سازمان یا شرکتی نیروی انسانی ارزنده ترین 
منابع آن شرکت محسوب می شود. در شرکت های 
صنعتی و معدنی که خالقیت، تعهد و مدیریت هزینه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارزش های نیروی 
انسانی به مراتب بیشتر است و سرمایه اصلی شرکت 

می باشد.
منابع  حوزه  در  پیشرفت  و  ارتقا  تقویت،   
انسانی و نیروی انسانی شرکت گل گهر را چه قدر 
چه  می کنید  فکر  و  دانید  می  موفقیت آمیز 
محورهای اقدامی و اصالحی در این موفقیت نقش 

داشته اند؟
در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سعی شده است 
در مرحله جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی به 
بهترین نحو عمل شود و این اقدام باعث توانمندسازی 
اساس  بر  که  ای  گونه  به  است  شده  انسانی  نیروی 

شایستگی ها پرسنل ارتقا می یابند. مدیران و معاونین 
شرکت کسانی بوده اند که رده های مختلف سازمانی 
را در شرکت طی کرده اند. امروزه مدیرعامل شرکت 
رده  همه  که  است  کسی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
است.  کرده  طی  شرکت  داخل  در  را  سازمانی  های 
موضوعاتی  داریم  کار  دستور  در  که  هم  اقداماتی  در 
به  توجه  و  پروری  جانشین  تونمندسازی،  همچون 
نیروی  ارتقای  اصلی  محور  را  افراد  های  شایستگی 

انسانی قرار خواهیم داد.
 چه چالش هایی در حوزه منابع و سرمایه انسانی 
شرکت گل گهر وجود دارد که در صدد رفع آنها 

برای توفیق بیشتر این حوزه هستید؟
و  معدنی  منطقه  در  که  پرسنلی  تعداد  به  توجه  با 
صنعتی گل گهر مشغول به کار هستند و حدود ۲۵ 
پیش  اصلی  های  از چالش  یکی  می شوند،  نفر  هزار 
روی ما جذب و تامین نیروی انسانی توانمند در آینده 

است که در تدوین استراتژی منابع انسانی به این مهم 
خواهیم پرداخت.

و  بلندمدت  مدت،  کوتاه  برنامه های  چه   
چشم اندازی در پیش روی حوزه منابع و سرمایه 

انسانی شرکت دارید؟
نیروی  توانمندسازی و حفظ  در کوتاه مدت؛ آموزش، 

انسانی از اقدامات اصلی است که در دستور کار داریم.
برای بلند مدت؛ آینده نگری پرورش و  شناسایی نیروی 
که  داریم  کار  دستور  در  را  ای  حرفه  و  ماهر  انسانی 
بایستی نگاه کالن به آن شود و با تعامل با دانشگاه ها 

این موضوع در حال پیگیری است.
 بسیاری معتقدند شیوع کرونا بر اهمیت سرمایه 
انسانی خصوصا در صنعت و معدن صحه گذاشت. 

نظر شما چیست؟
سرمایه انسانی در همه مواقع ارزشمندترین سرمایه هر 
شرکتی می باشد. شیوع ویروس کرونا با توجه به نوع 
کسب و کار، تاثیرهای مختلفی را بر شرکت ها گذاشت؛ 
در صنایع معدنی در این دوره، نیروهای انسانی خالقیت 
خود را بروز داده و سعی کردند با خالقیت و ارائه ایده 
کمتری  فیزیکی  حضور  شرایط،  با  متناسب  نو  های 
داشته باشند که این اقدام خود نقش سرمایه انسانی را 

بیشتر و پررنگ تر نشان میدهد.
 در پایان اگر صحبتی مانده، بفرمایید؟

روز ملی منابع انسانی را به همه همکارانم تبریک عرض 
سرمایه  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  کنم. شرکت  می 
انسانی را سرمایه اصلی شرکت می داند و با توکل بر 
خداوند متعال و همت همه همکاران و کارکنان شرکت 
و شرکت های منطقه بوده که امروز این شرکت به عنوان 
گل سرسبد شرکت های معدنی و صنعتی مطرح است. 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گل گهر:

نیروی انسانی سرمایه اصـلی شرکت هسـتند
 توانمـندسازی، جانشین پروری و توجه به شایسـتگی های افراد، محور اصلی ارتقای نیـروی انسـانی هستند.
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اجرای طرح 
»رویش دوباره« 

متناسب با شیوع 
بیماری کرونا

طرحی  عنوان  به  دوباره  رویش  طرح 
آموزشی کاربردی در ایام شیوع بیماری 
کرونا برای کارکنان و خانواده های ایشان 
گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از 

برگزار شد.
سالمت  از  صیانت  طرح  این  از  هدف 
ي  خانواده  و  همکاران  روان  و  جسم 
از  نگراني  افزایش  به  توجه  با  ایشان 

گسترش ویروس کرونا، قرنطینه و ارتباط 
بیشتر اعضا خانواده بود.

کارگروهی  طرح  این  اجرای  برای 
مسولیت  کارگروه  این  که  شد  تشکیل 
بر عهده  را  پایش طرح  و  سیاستگذاري 
حوزه  نمایندگان  از  متشکل  و  دارد 
مدیران  اضافه  به  شرکت  انساني  منابع 
انجام  جهت  توانند  مي  که  واحدهایي 

بهتر طرح به ما کمک کنند مانند روابط 
عمومي، ارتباطالت و فناوري اطالعات و 

.... مي باشد.
محتواي طرح رویش دوباره در سه کانال 
مخصوص پرسنل و یک کانال مخصوص 
همسر پرسنل)بانوان( شامل کلیپ هاي 
انگیزشي بود که هر روز هفته به یکي از 
موضوعات زیر اختصاص مي یابد: ورزش 

و سرگرمي، تغذیه و سالمت ؛ کتابخواني، 
هاي  مشاوره  معنوي،  هاي  آموزش 

پزشکي و آموزش هاي خانواده.
شد  اجرا  طرح  این  که  ماهی  سه  در 
کردند  شرکت  نفر  تعداد۵۱۰  مجموعا 
خردادماه:  نفر؛   ۱۵9 ماه:  )اردیبهشت 
۲۵6 نفر؛ تیرماه : ۲۵۰ نفر( و مسابقات 

این طرح به صورت آنالین برگزار شد.



3باور

 امیر جان آقایی
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین 
سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و 
ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است. روز ملی 
منابع انسانی بهانه ای شد برای نگارش این یادداشت تا 
شرحی مختصر از فعالیت ها و اقدامات حوزه منابع انسانی 
انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  در  شرکت 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر داشته باشیم.
تشکیالت و برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه  برنامه ریزی های سازمانی،  از عمده ترین  یکی 
ریزی منابع انسانی است. برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی 
سازمان ما در آینده به چه تعداد افراد با چه مهارت ها و 
قابلیت هایی نیاز دارد و این نیازها را از چه منابعی باید 
تامین کند؟برنامه ریزی نیروی انسانی یکی از فرآیندهای 

اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان است.
این برنامه ریزی مجموعه تالش ها، تحلیل ها و تدابیری 
است که کمک می کند، تا بر اساس اطالعاتی که از اهداف، 
برنامه ها، چالش ها و قوت و ضعفهای سازمان از یک سو و 
روند )نرخ( خروج از خدمت کارکنان سازمان)که به دالیل 
مختلف مثل استعفا، بازنشستگی، اخراج، از کارافتادگی و 
انسانی  اتفاق می افتد( داریم، نیاز سازمان به نیروی   ...

برای ماه ها و سال ها آینده برآورد و تعیین شود.
برنامه  و  تشکیالت  عملیاتی  و  راهبردی  موضوعات 
تیتوار  زیر  به صورت  توان  را می  انسانی  نیروی  ریزی 

پایدار  تعالي  سازماني؛  تعلق  احساس  ارتقاء  کرد:  بیان 
سازماني؛  تعهد  و  رضایت  افزایش  انساني؛  منابع 
انساني؛  منابع  مدیریت  اطالعاتي  سیستم هاي  بهبود 
شایستگي ها؛  به  التزام  ساختارسازماني؛  چابک سازي 
نظام جبران خدمت کارآمد؛ بازنگري و اصالح شناسنامه 
شغل مشاغل؛ ارتقاء فرهنگ سازماني با تأکید بر ارزش ها 
؛ جذب برگزیده و خروج هدایت شده؛ شناسایي منابع 
جذب و ایجاد بانک استعدادهاي مورد نیاز ؛ بکارگیري 
روش هاي انگیزشي براي خروج کارکنان؛ توسعه فرهنگ 
مدیران در نقش رهیاري و مربي گري ؛ هدایت تحصیلي 
توانمند سازي  سازماني؛  نیازهاي  تعیین  با  کارکنان 
کارکنان مبتني بر غني سازي، توسعه شغلي، جابه جایي و 
گردش شغلي؛ توسعه فرهنگ تفویض اختیار، کار تیمي؛ 
انتصابات مبتني بر شایستگي ها؛ طراحي و تدوین مدل 
شایستگي در سطوح مختلف؛ شفاف سازي فرایندهاي 
ارتقاء؛ استقرار مدل و استاندارد ملي و بین المللي منابع 
انساني؛ برقراري عدالت در نظام جبران خدمت و امور 
مکانیزاسیون  همگروه؛  و  همکار  های  شرکت  رفاهي 
فرایندهاي منابع انساني؛ تعامل و تبادل اطالعات برخط 
بین  واحدي در حوزه منابع انساني؛ هماهنگي و همسویي 
سیاست گذاري  نقشه  تدوین  انساني؛  منابع  فرایندهاي 

)استراتژي( فرایندها و زیرفرایندهاي منابع انساني.
آموزش سازمانی و منابع انسانی

آموزش سازمانی به عنوان یکی از ارکان سیستم های 
توسعه منابع انسانی با هدف توسعه توانمندی کارکنان 

های  مهارت  رشد  و  پرورش  در  مهمی  نقش  همواره 
کارکنان و آماده سازی آن ها برای پذیرش مسئولیت 
ایفا  کاری شان  دوران  و سنگین در طول  های دشوار 
در  توانمند  انسانی  نیروی  است  بدیهی  است.  کرده 
به سزایی  نقش  برنامه های سازمان  و  اهداف  پیشبرد 
دارد و توانمند سازی کارکنان برای اهداف سازمانی از 
وظایف اصلی واحد آموزش هر شرکت می باشد. جایگاه 
زمانی در سازمان مشخص می  انسانی  نیروی  آموزش 
به  دانش  انتقال  از  را  آموزش  نتیجه  بتواند  که  گردد 
مهارت به کار بستن آن تبدیل نماید. دانش منتقل شده 
به همراه مهارت نهادینه شده در فرد می تواند منجر به 
حل مشکالت کاری گردد و اثرات آن در پیشبرد اهداف 

سازمان مشخص می شود.
در واقع آموزش سازمانی با نیازسنجی صحیح و برگزاری 
مسائل  تا  کند  افراد کمک می  به  اثربخش  های  دوره 
واقعی سازمان را حل نمایند وافراد شرکت کننده پس از 
دوره می توانند از مهارت ایجاد شده در خود برای پیشبرد 
کارها و حل و فصل نمودن مشکالت خود بهره ببرند. هر 
سازمان برای نیل به اهداف خود به کارکنانی فعال و قابل 
انعطاف با شرایط مختلف نیاز دارد. هنگامی که سازمان 
به اجرای سیستم های پویای آموزش و بهسازی نیروی 
انسانی اهتمام بورزد، نیروی انسانی قابلیت انعطاف پذیری 
با شرایط مختلف سازمان را پیدا خواهد کرد، به عبارت 
باال  در جهت  کارآمد  اقدامی  بهسازی  و  آموزش  دیگر 
بردن سطح شایستگی اعضای سازمان و در نتیجه بهبود 

عملکرد سازمان می باشد. 
مجموعه  زیر  عنوان  به  انسانی  منابع  توسعه  مدیریت 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت معدنی 
و صنغتی گل گهر با مد نظر قرار دادن تاکیدات مدیریت 
اهمیت  و  انسانی  های  سرمایه  نقش  بر  شرکت  ارشد 
با  انجام امور مرتبط  با  آموزش پرسنل در تالش است 
پیشبرد  به  انسانی  نیروی  ساماندهی  و  سازی  توانمند 
نماید.  کمک  پرسنل  عملکرد  بهبود  و  سازمان  اهداف 
از سوی دیگر نظارت بر عمکلرد شرکت های پیمانکار 
منطقه گل گهر بر اساس نظام جامع آموزش شرکت های 
همکار و تهیه سند جامع آموزش شرکت های همکار 
به منظور هم راستایی در آموزش و ایجاد یک رویکرد 
مشترک در سطح منطقه گل گهر از دیگر ماموریت های 

مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت می باشد.
و  اهداف  پیشبرد  نقش مدیران شرکت در  به  توجه  با 

برنامه های کالن، برگزاری تورهای آموزشی ویژه مدیران 
ارشد  مدیریت  حمایت  با  که  است  اقداماتی  جمله  از 

شرکت همواره در دستور کاراین واحد قرار دارد.
نظارت بر نیروی انسانی پیمانکاران

با توجه به گسترش شرکت های همکار شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و جذب نیرو در شرکت های فوق و 
همچنین ساماندهی ، یکسان سازی و اجرای الزامات و 
مصوبات حوزه سرمایه انسانی در شرکت های یاد شده، 
نظارت بر جذب و تردد نیروهای پیمانکاران زیر مجموعه 
شرکت های همکار در منطقه گل گهر، واحد نظارت بر 
نیروی انسانی پیمانکاران در مدیریت توسعه منابع انسانی 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شکل گرفت.
نیروهای  بر جذب  نظارت  و  اهداف  تحقق  راستای  در 
پیمانکاران زیر مجموعه سامانه جامع کنترل تردد پرسنل 
در سال ۱39۴ راه اندازی شد تا امکان رصد نمودن و 

کنترل نیروهای شاغل در مجموعه میسر گردد.
و  معدنی  شرکت  همکار  های  شرکت  نیاز  درصورت 
صنعتی گل گهر مبنی بر جذب و بکار گیری نیرو کلیه 
مراحل جذب شامل اعالم فراخوان، ثبت نام در آزمون ها، 
برگزاری آزمون و اعالم نتایج با نظارت کامل واحد نظارت 

بر نیروی انسانی پیمانکاران صورت میپذیرد.
در همین راستا در سال ۱399 تعداد ۱۵۴۴7 نفر در 
آزمون های فراخوان شده ثبت نام کردند که از این افراد 
تعداد 8776 نفر شرایط فراخوان ها را داشته و مجاز به 
شرکت در آزمون های استخدامی شدند و نهایتاً تعداد 
۱363 نفر نیرو )۱۵.۵%( با نظارت واحد فوق در شرکت 
های همکار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر جذب شد.

در حال حاضر 99 نفر از فرزندان معزز شهدا در شرکت 
های منطقه گل گهر مشغول به کارند و در سال ۱399 
ایثارگران جذب این  از فرزندان شهدا و  تعداد ۵۲ نفر 
شرکت ها شده اند. در مجموع تا کنون تعداد ۵۲۵ نفر 
شامل فرزندان معزز شهدا، فرزندان جانبازان، آزادگان و 
نیز ایثارگران و جانبازان سرافراز جذب شرکت گل گهر و 

سایر شرکت های همکار شده اند.
کانون ارزیابی و توسـعه

این واحد در حوزه منابع انسانی شرکت و با دو ماموریت 
اصلی مرکز یا کانون ارزیابی و مدیریت عملکرد در زیر 
مجموعه مدیریت توسعه منابع انسانی قرار گرفته است 
که در مطلبی دیگر در همین شماره از نشریه به شرح آن 

پرداخته شده است.

یادداشت مدیر توسعه منابع انسانی شرکت گل گهر؛
برنامه ریزی، سـازماندهی، ارزیابی و توسـعه؛ ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی

| شماره 21| فروردین ماه 1400 |  | ویژه نامه روز ملی منابع انسانی | 
نشریه داخلی 

این واحد با دو ماموریت اصلی با شرح ذیل در زیر مجموعه 
مدیریت توسعه منابع انسانی قرار گرفته است:

مرکز یا کانون ارزیابی 
در این کانون با کمک ترکیبی ساختار یافته از تکنیک 
های  شایستگی  نظر  از  کاندیدا  تعدادی  ارزیابی  های 
استخراج شده از مدل شایستگی، مورد مشاهده و ارزیابی 
قرار می گیرند. کانون شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از 
نوع کانون هایی می باشد که برای شناخت نقاط قوت و 
قابل توسعه فرد تشکیل می شوند. کانون توسعه ای ابزاری 
تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز 
می شوند هدف اصلی این نوع کانون توسعه و توانمند 
سازی شخصی و حرفه ای افراد می باشد و در این کانون 
هرگز ارزیابی با هدف رد و یا قبول افراد صورت نمی گیرد. 
بلکه از نتایج آن در جهت توسعه افراد استفاده می گردد. 
نتیجه ی چنین کانون هایی در قالب بازخورهای توسعه ای، 
اختیار  در   ... و  شغلی  کارراهه ی  آموزشی،  برنامه های 

سازمان ها و افراد قرار می  گیرد.
مدیریت عملکرد

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مانند سایر سازمان 
های موفق برای حفظ بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی 
به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. منابع انسانی 
و  تحول  هرگونه  منشأ  و  بنیادی  شرکت، سرمایه های 
نوآوری تلقی می-شوند که می تواند پیشرو بودن شرکت 
را همچون گذشته حفظ کند. در شرایط امروز، مدیریت 
عملکرد ضرورتی انکارناپذیر در زمینه دستیابی سازمان ها 
به اهداف و مأموریت های تعیین شده است؛ زیرا مدیریت 
عملکرد در قالب فرآیند مستمر شناسایی، اندازه گیری، 
و  و هم راستا  گروه ها  و  افراد  عملکرد  ارتقای  و  توسعه 
همسو کردن آنان با اهداف استراتژیک شرکت، نقشی 
تعیین کننده  در میزان موفقیت شرکت در دستیابی 
به اهداف تعیین شده دارد که البته تحقق آن مستلزم 
هدف گذاری و برنامه ریزی، مشاهده و ارزیابی عملکرد، 
مربی گری و ارائه بازخورد و بهبود عملکرد به طور مستمر 

است.
در این راستا سیستم مدیریت عملکرد با اهداف خاص 

ذیل در این شرکت پیاده سازی گردیده است:

۱(ایجاد هم سویی و انطباق عملکرد 
کارکنان با استراتژی ها و برنامه های 

راهبردی و عملیاتی شرکت؛
ریزی  برنامه  و  هدفگذاری   )۲
انتظارات  بیان  و  فردی  عملکرد 

رفتاری، شایستگی و نتیجه ای؛
3( شفاف سازی انتظارات رفتاری، 
شایستگی و عملکردی از کارکنان 

با هدف توسعه کیفی و ارتقای سطح  
بهره وری منابع انسانی؛

نقاط  درست  انعکاس  و  تشخیص   )۴
قوت و زمینه های قابل بهبود، به منظور تقویت 

نقاط قوت و ارتقای توانمندی های کارکنان و تشخیص 
ظرفیت ها، شایستگی ها و زمینه های رشد کارکنان؛

۵( بهره مندی از نتایج ارزیابی برای بهبود مستمر برنامه ها 
و توسعه منابع انسانی؛

6( تعیین میزان توفیق کارکنان در دستیابی به معیارها 
و شاخص های مورد انتظار در قالب عوامل تعریف شده 

ارزیابی؛
ازای  در  قدردانی  فرهنگ  اشاعه  و  ترویج  تشویق،   )7

عملکرد مطلوب و ایجاد انگیزه در کارکنان؛
8( ارزیابی و تعیین سطح عملکرد کارکنان بر اساس 

معیارها و عوامل ارزیابی.

w w w . g e g . i r
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کانـون ارزیابی و توسـعه شـرکت گل گهر در یک نگاه
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مجموعه های  از  یکی  و صنعتی گل گهر  معدنی  شرکت 
فوالد  در صنعت  ویژه ای  جایگاه  که  است  کشور  بزرگ 
است  توانسته  که  آن جهت  از  این شرکت  دارد.  کشور 
تاثیر  کند  تبدیل  کشور  صنعتی  قطب  به  را  سیرجان 
نماید. مدیریت منابع  ایفا می  بسزایی در توسعه کشور 
مدل  اساس  بر  ارزیابی  پیشگامان  از  گل گهر  انسانی 

همکاری های   ۱396 سال  از  انسانی؛  منابع   3۴۰۰۰
داده  انجام  تهران  دانشگاه  با  این حوزه  در  گسترده-ای 
با ۱۴  فعلی 3۴۰۰۰  به ذکر است که مدل  است. الزم 
فرآیند، پس از بومی سازی در شرکت گل گهر در سطح 

کشور فراگیر شده است.
مدیریت  حوزه  در  گل گهر  انسانی  منابع  مدیریت 
مدیریت  سیستم  پرداخت،  سیستم های  شایستگی ها، 
عملکرد کارکنان فعالیت-های ارزنده ای انجام داده است 

در  است.  کم  نظیر  کشور  در  آن ها  کیفیت  و  دقت  که 
۵ سال گذشته که با شرکت همکاری دارم، یک پدیده 
که  است  جالب  بسیار  من  برای  شرکت  در  اجتماعی 
توصیه می کنم سایر واحدهای منابع انسانی کشور از آن 
الگو-برداری کنند. در این شرکت همکاران منابع انسانی 
بسیار همدل هستند و من در طول این ۵ سال ندیده ام 
که کسی از آنها، از ضعف همکاران خود چیزی بگوید و 
بدگویی کند؛ این پدیده رفتاری در کشور واقعا منحصر 

به فرد است.
در  همکار  نفر   ۲۵۰۰۰ تعداد  هدایت  دیگر،  سوی  از 
و  تابعه(  شرکت های  و  )گل گهر  گسترده  مجموعه  این 
مراقبت از آن ها که از ابتدای بیماری شیوع کرونا آغاز 
شده است در نوع خود در کشور مثال  زدنی است. امید 
انسانی  منابع  هم افزایی  و  همکاری  همدلی،  با  است 
روز  هر  و  بوده  گل گهر  روزافزون  بهبود  شاهد  گل گهر 

آن را بالنده تر ببینیم.

شـرکت گل گهر در حوزه مدیریت منابع انسـانی فعالیـت های ارزنـده ای داشته است

 

 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 

 

 C3نشان برنزین 

 

 C4نشان برنزین  گهرروش سیرجان شرکت 

 D3 بلوریننشان  آوراننظم شرکت 

 D4 بلوریننشان  پاریز پیشرو صنعت توسعهشرکت 

 D4 بلوریننشان  ترابرگهر شرکت 

 E استانداردنشان  همکارگهر شرکت 

 

  منابع انسانیمدیریت  34000استاندارد  تایج ارزیابین                         
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