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کانون ارزیابی و توسعه چیست؟

کانـون ارزیابـی و توسـعه  ،فرآیندی اسـت کـه با ارزیابی شایسـتگیهای افـراد جهت انتخاب
و ارتقـا و نیـز بهبود این شایسـتگیها ،تغییر محسوسـی را در عملکرد سـازمان ایجاد میکند.
دپارتمـان ارزیابی و توسـعه معنا ،میکوشـد تا شـما در شـرایط پرابهام فعلـی ،از بهترین روش
تصمیمگیـری در انتخـاب و ارتقـای افراد بهرهمند شـوید.
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اجرای کانون ارزیابی شام را قادر می سازد:

ویژگیهای یک نیروی انسانی شایسته ،بر اساس شغل مورد نظر ،صنعت مورد فعالیت ،ارزش ها و فرهنگ یک سازمان تعیین شود.
یک ارتقا و یا انتخاب عادالنه و بر اساس ویژگی های مورد نظر شما انجام شود.
به دلیل وجود چند ابزار و وجود یک چهارچوب ،احتمال خطا در انتها را کاهش می دهد.
نقاط قوت و قابل بهبود افراد مشخص می شود.
خروجی کانون میتواند بهعنوان ورودی سایر فرآیندها مانند جانشین پروری و مدیریت استعدادها مورد استفاده قرار گیرد.
می تواند عملکرد ارزیابی شوندگان را در شغل مورد نظر پیش بینی کند.

و از همه مهمتر اینکه در صورت اجرای درست کانون ارزیابی و توسعه ،می توانید فرد درست را در شغل درست قرار دهید.

موسسه معنا میتواند

با شایستگـی مدیریت کنید

در هریـک از فرآیند هـای زیر سازمـــان شمــا را در رسیــدن به اهــداف خود یــاریکنــد.

انتخـــاب بهرتیــن ها

امروزه ،علم مدیریت منابع انسانی یک سازمان را بعنوان مهم ترین منبع سازمان در راه رسیدن به اهدافـش معرفی کــرده است.
حال با توجه به اهمیت این منبع ،دو سوال مطرح اسـت:
.۱یک نیــروی انسانــی خوب بایــد از چـه ویژگی هایـــی برخـوردار بــاشــد؟
.۲چگونه می توان یک نیروی انسانی خوب را برای استخدام و ارتقا تشخیص داد؟
ت که فرآیند کانون ارزیابی و توسعه ،به عنوان یک پاسخ مناسب جهت پاسخگویی به این دو سوال مطرح است.
با نگاهی به تجربیات سازمانهای بزرگ و پیشرو ،میتوان دریاف 
در همین راسـتا موسسـه توسـعه مدیریت و فن معنا ،برای دسـتیابی به چشـم انداز حرفه ای خود که توسـعه سـرمایه انسانی میباشـد ،دپارتمان ارزیابی و توسـعه را تاسیس کرده
اسـت و در نظر دارد سـازمانهای ایرانی را با بهترین و بهروز ترین تکنولوژی ارزیابی و توسـعه سـرمایه انسـانی آشـنا سازد.

تدوین مدل شایستگی

تهیه و تدوین ابزار
متناسب با هر شایستگی

شام با معنا میتوانید:

همکـــاران معــنــــا

پیشرو در ارزیابی و توسعه رفتــاری رهبـران و مـدیــران
و دارای بزرگترین مجموعه ابزارهای سنجش شایستگی

در رسیدن به این چشم انداز
بزرگتــرین انجمن توسعـه مدیریــت اروپــا

توسعه و بهبود افراد

آموزش ارزیاب

مدل شایستگی کامال متناسب با فرهنگ و ویژگیهای سازمان خود تدوین کنید.
به بزرگترین مجموعه ابزارهای سنجش شایستگی در جهان دسترسی داشته باشید.
ارزیابهای متخصص و بینالمللی را جهت حضور در کانون ارزیابی در اختیار داشته باشید.
برای هر سطح و رسته شغلی ،ابزار سنجش جداگانه داشته باشد.
با حضور در دوره آموزشی ویژه کانون ارزیابی و توسعه ،سازمان خود را در طراحی و برگزاری کانون ارزیابی و توسعه ،پیشرو و سرآمد کنید.
به هریک از ارزیابی شوندگان ،بازخورد شفاهی و کتبی ارائه دهید.
افراد مستعد را برای تصدی پستهای مدیریتی در ردههای باال و مشاغل کلیدی سازمان ،پرورش دهید.
میزان تاثیر برگزاری کانون ارزیابی و توسعه را بر درآمد سازمان خود ،بطور کمی اندازگیری کنید.

