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 ایواى آسهَى: ارایِ دٌّذُ

 اجزایی هساتقِ اًتخاب تْتزیي هحل تزای کار در ایزاى هسٍَل
 1395خزداد هاُ  اٍل

 تاسرگاًی ٍ صٌایغ ٍ هؼادى ٍ کطاٍرسی ایزاى اتاق

www.nesi.ir 



 جشىًارٌ ملی بُزٌ يری در یک وگاٌ
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 :خزد سطح در ٍری تْزُ هلی جطٌَارُ رٍیکزد

هحزک ٍ تطَیقی ابشارّای ػٌَاى بِ تخصصی هسابقات بزگشاری ٍ ساهاًذّی 

ٍِری بْزُ ارتقای ابشارّای اس ای حزفِ ٍ ضایستِ بزداری بْزُ ٍ تَسؼ 

،تخصصی ّای حَسُ در اتکا قابل دادُ ّای پایگاُ تَسؼِ ٍ اًذاسی راُ طزاحی 

،ساسهاى سالهت تؼییي ّای آسهایطگاُ تَسؼِ ٍ اًذاسی راُ طزاحی 

باالدستی اسٌاد در هٌذرج اّذاف ٍ ّا هیاًگیي رًٍذّا، چارچَب در سالیاًِ ارسیابی ٍ پایص 



 طزح اوتخاب بُتزیه محل بزای کاراَذاف 
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ایجاد درک هٌاسة اس ٍضؼیت سالهت ساسهاى در 
 سهیٌِ ًظام هذیزیت هٌاتغ اًساًی

تقَیت رٍحیِ کاری ٍ احساس تؼلق ساسهاًی  
 کارکٌاى ساسهاى ّای پیطزٍ

ایجاد تستز قاتل اػتواد تزای تؼاهل حزفِ ای ٍ خلق 
 ستاى هطتزک تیي رّثزاى ٍ کارکٌاى 



کاربُتزیه محل بزای اوتخاب طزح يیضگی َای   

 در ایزاى تِ صَرت سزاسزی در کل کطَرًخستیي تار تزای 
ًظام تحت ٍب َّضوٌذ 
  حذف کاغذ 
حذف ٍرٍد اطالػات ٍ افشایص صحت ٍ دقت فزایٌذ 
ًظزسٌجی تَسط ضخص سَم هستقل 
تستز یکپارچِ ٍ اهکاى هقایسِ در سطح هلی ٍ تیي الوللی 

 :هٌظز 5ًتایج اس ارایِ 
جٌسیت 
سي 
ساتقِ کار 
تحصیالت 
ٍاحذ ساسهاًی 
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کاراوتخاب بُتزیه محل بزای شىاسی ريش   
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ًاهِ فزاخَاى ػضَیت  جْت  •
 حضَر در فزایٌذ هسابقِ

 ارسال فراخًان

تکویل فزم ثبت ًام آًالیي ٍ •
بارگذاری فْزست کارکٌاى، چارت 

 ساسهاًی ٍ فزم ػضَیت

ثبت وام آوالیه 

 Nesi.irدر سایت 

 بزرسی هذارک ارسالی•

 ارسال لیٌک ًظزسٌجی•

 اػالم حذاقل ًفزات بزای ثبت رای•

ارسال لیىک ي اػالم 

 حذاقل وفرات

 اًجام ًظزسٌجی تَسط هتقاضی•

دریافت        رٍس کاری پس اس 30الی  10بِ هذت •
 لیٌک ًظزسٌجی تَسط هتقاضی

 ثبت وظرات

 صحِ گذاری اطالػات ثبت ضذُ•

 تواس تصادفی با رای دٌّذگاى•
صحٍ گذاری 

 وظزات

 تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج •

 تؼییي اهتیاس•

تجشیٍ ي تحلیل 

 وظزسىجی

جلسِ با هذیزػاهل ٍ •
 هذیز ارضذ هٌابغ اًساًی

 (در صَرت ًیاس)•

بزگشاری جلسٍ  

 حضًری

 اهتیاس 100تؼییي رتبِ اس •
جمغ بىذی 

 وهایی

اطالع رساًی اهتیاس •
 ًْایی بِ هتقاضی

 اطالع رساوی

بزگشاری هزاسن ٍ اػالم  •
ًتایج ّوشهاى با رٍس 

خزداد   1هلی بْزُ ٍری 
 هاُ

 اعالم وتایج

 گام بٍ گام مسابقٍ

 شريع

 پایان



 پزيصٌ َای جاری
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 خالصه گسارش وتایج حاصل از  

 وخستیه مسابقه اوتخاب بهتریه محل برای کار  

 درایران  

%71 
 شاخص رضایت کل کارکىان

 1394در سال 



 اطالعات آماری افزاد شزکت کىىذٌ 
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 درصذ سهم جىسیت

 %65 آقا 

 %35 خاًن

 درصذ سهم (سال)سه 

 %12   25کوتز اس 

26 – 29   30% 

30 – 39  43% 

40 – 49 12% 

50 – 59 2% 

 %1 60تیطتز اس 

سمان پاسخ گًیی  میاوگیه 13723 تعذاد شزکت کىىذگان در وظزسىجی  دقیقِ 18 

 حَسُ 14سَال در  50 تعذاد سًاالت 81 تعذاد شزکت َای حاضز در مسابقٍ



 اطالعات آماری افزاد شزکت کىىذٌ 
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 درصذ سهم سابقه کار در شرکت

 %65  5کوتز اس 

5 – 10 22% 

10 – 15   9% 

 %4 15تیطتز اس 

 درصذ سهم (کل)سابقه کار 

 %40  5کوتز اس 

5 – 15   43% 

15 – 25  15% 

 %2 25تیطتز اس 



 میاوگیه وظزات وفزات وظزسىجی شذٌ 
 تفکیک حًسٌ َابٍ 
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1009080706050403020100

65% 

35% 

 تَاًوٌذ ساسی: رّثزی هَثز

69% 

31% 

 هزتی گزی: رّثزی هَثز

69% 

31% 

 راٌّوایی: رّثزی هَثز

60% 

40% 

 اًصاف: رّثزی هَثز

74% 

26% 

 تطاتق هْارت ٍ هاهَریت کارکٌاى

55% 

45% 

 پزداخت

58% 

42% 

 ػولکزد تز هثٌای پاداش ٍ پیطزفت

67% 

33% 

 هذیزیت راّثزدی



 شذٌ میاوگیه وظزات وفزات وظزسىجی 
 تفکیک حًسٌ َابٍ 
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68% 

32% 

 پطتیثاًی اس تٌَع

70% 

30% 

 کار تیوی

63% 

37% 

 آهَسش ٍ تَسؼِ

64% 

36% 

 تؼادل تیي کار ٍ سًذگی ضخصی

60% 

40% 

 تزًاهِ ّای حوایت اس کارکٌاى ٍ اًؼطاف ضغلی

71% 

29% 

 ضاخص تْتزیي هحل تزای کار

1009080706050403020100



 میاوگیه وظزات وفزات وظزسىجی شذٌ 
 یک وگاٌ  در 
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 تَاًوٌذ ساسی: رّبزی هَثز

 هزبی گزی: رّبزی هَثز

 راٌّوایی: رّبزی هَثز

 اًصاف: رّبزی هَثز

 تطابق هْارت ٍ هاهَریت کارکٌاى

 پزداخت

 ػولکزد بز هبٌای پاداش ٍ پیطزفت

 هذیزیت راّبزدی

 پطتیباًی اس تٌَع

 کار تیوی

 آهَسش ٍ تَسؼِ

 تؼادل بیي کار ٍ سًذگی ضخصی

بزًاهِ ّای حوایت اس کارکٌاى ٍ 

 اًؼطاف ضغلی

 ضاخص بْتزیي هحل بزای کار



 با تشکز اس تًجٍ شما
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 با تشکز اس تًجٍ شما


