
با حضور جمعی از مسئولين شرکت خطوط لوله و  شرکت  ملی پااليش و پخش برگزار شد؛

مراسم تودیع و معارفه مدیر منابع انسانی
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

در ايـن مراسـم دكتر كامبيز باغبان به عنوان مدير منابع انسـاني 
شـركت معرفي و از زحمات علي اصغر سـالمي تقدير شـد.

مهنـدس عـرب يارمحمـدي مديرعامـل شـركت: سـالمي جـزء 
معـدود نفراتـي اسـت كه تمـام 36 سـال خدمتش را در شـركت 
خطـوط لولـه و مخابـرات انجـام داده اسـت. ايشـان از ابتـدا فـرد 
موثـري در سـازمان بودنـد كـه عليرغم نياز سـازمان بـه خدمات 
ايشـان با توجه به عالقه شـخصي در آسـتانه بازنشستگي به جاي 
ديگـري منتقـل شـدند. وي باغبـان را فرد شـناخته شـده اي در 
صنعـت نفت خوانـد و ضمن آرزوي موفقيت براي وي در كسـوت 
جديـد گفـت: شـركت خطـوط لوله بسـته به نـوع فعاليـت خود 
متفـاوت از سـاير شـركت هـاي پااليـش و پخش اسـت كـه نوع 

فرهنـگ سـازماني آن هـم متفـاوت اسـت. در ايـن شـركت تمام 
مناطـق بـه هم وابسـته هسـتند و بسـان يـك خانـواده صميمي 

دركنـار يكديگـر فعاليت مـي كنند.
احمـدي مديـر منابع انسـاني پااليـش و پخش: شـركت خطوط 
لولـه در حـوزه منابـع انسـاني در سـطح پااليش و پخش سـرآمد 

است.
پـس ازآن باغبـان ضمن ابراز خرسـندي از توفيـق فعاليت در اين 
شـركت بـا بيان اينكـه با توجه به تغيير شـرايط بايـد رويكردمان 
هـم تغييـر كند ابـراز اميـدواري كرد كه سرمنشـا خدمـات خير 
باشـد. در پايـان پـس از قرائت حكم باغبان به عنـوان مدير منابع 

انسـاني،  اين حكم توسـط مديرعامل به ايشـان اعطا شـد.

ماهناهم الکترونیکی  دمرییت منابع انسانی 
رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت  اریان

 سال اول | شماره 5 | دی ماه 1398

HRM
IOPTC.شهادت سردار پرافتخار اسالم شهید سپهبد قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت عرض می نماییم

 مقام معظم رهربی:

نمونه ی  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 

برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب 

امام خمینی بود. او همه ی عمر خود را به 

جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش 

بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود. سالها 

مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای 

مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی 

شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز 

را به این مقام واال رسانید و خون پاک او به 

دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.
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تأمین
و برنامه ریزی
نیروی انسانی

بــا احتــرام بــه كليــه 
ــدوم شركت  كاركنان خــ
علي الخصوص مراجعيني 
آرامــش،  ادب،  بــا  كــه 
ــا و  ــوزه ه ــه آم ــرويي، ارائ ــوري، خوش ــت، صب نجاب
انتقــادات ســازنده مــا را در ارائــه وظايــف يــاري مــي 

ــانند.   رس
ــه اداره  ــن ب ــاالي مراجعي ــم ب ــه حج ــت ب ــا عناي ب
تاميــن و برنامــه ريــزي نيــروي انســاني )بــه عنــوان 
نمونــه، تنهــا 43 مــورد مراجعــه حضــوري و تلفنــي 
ــايد  ــك روز كاري( ش ــي ي ــد ط ــس واح ــه رئي ب
ــاي  ــت ه ــه فعالي ــن وج ــش برانگيزتري چال
ايــن اداره، کنتــرل رفتارهــاي نشــات گرفته 
از هيجانــات و تنــش هــاي خــود و مراجعين 
باشــد. در نظــر بگيريــد مراجعــي را كــه بــه همراه 
ــه  ــود در فاصل ــد خ ــر و فرزن ــر، همس ــرادر بزرگت ب
زمانــي كــه مســئول مــورد نظــر جهــت اقامــه نمــاز 
ــوده،  ــرك نم ــار، محــل كار خــود را ت و صــرف ناه
ــل حضــور  ــد. دلي ــي كن ــه م ــن اداره مراجع ــه اي ب
ــارج از  ــه خ ــال ب ــوع انتق ــري موض ــخص، پيگي ش
شــركت بــه دليــل مشــكالت خانوادگــي مي باشــد. 
بــرادر مراجــع كــه خــود را بــه عنــوان تنهــا حامــي 
و ناجــي بــرادر كوچكتــر فــرض كــرده و تخصيــص 
ــور  ــكل مذك ــل مش ــت ح ــك روز را جه ــاً ي صرف
كافــي دانســته، شــروع بــه فحاشــي، تهديــد و انتقاد 
همــراه بــا توهيــن ميكنــد و اندوه جهــان را بــا ايجاد 
هياهــو و فريــاد بيــرون مــي ريــزد. بعــد از تمــاس 
تلفنــي كاركنــان مديريــت منابع انســاني، مســئول 
مربوطــه در دفتــر كار خــود حاضــر شــده و پــس از 
مشــاهده فضايــي كــه بــا حضــور و اظهــار نظرهــاي 
متنــوع همــكاران ســاير ادارات، پرتنــش تــر شــده، 
ابتــدا ميخكوب شــده، ســپس عنــان اختيــار از كف 
ميدهــد و بــا صدايــي روح خــراش شــروع به دفــاع از 
عملكــرد و اثبــات حقانيــت خــود مي كنــد. اينگونه 
ــار و حــركات و  ــرل رفت ــاً كنت ــا عموم ــت ه موقعي
برخوردهــاي هوشــمندانه از هــر دو ســوي ماجــرا را 
بــا چالــش جــدي مواجــه مــي ســازد. توجه داشــته 
باشــيد كــه اغلــب كاركنــان، مراجعــه حضــوري را 
بــه هرگونــه شــيوه پيگيــري امــور )حتــي دريافــت 
پيامــك جهــت آگاهــي از رونــد كار( ترجيــح مــي 
دهنــد. بارهــا اتفــاق افتــاده متقاضيــان، بــه محــض 
مشــاهده رونوشــت مكاتبــه مربــوط بــه خــود )كــه 
ــه ايشــان  ــر ب ــاً جهــت اطــالع از وضعيــت ام صرف
ــه و  ــن اداره حضــور يافت ــر اي ارجــاع شــده( در دفت
در خصــوص مراحــل بعــدي كار، پيامدهــاي اوليــه، 
پيامدهــاي محتمــل و متصــور، ســواالت متعــدد و 
متنــوع همــراه بــا "امــا" و "اگــر" هــاي پــر از ابهــام، 
طــرح مــي نماينــد و خواهان پاســخگويي ســريع به 
معــادالت چنــد مجهولــي شــان هســتند. موقعيــت 
مذكــور ســبب اتــالف وقــت تمــام عيــار طرفيــن، 

پرداختــن بــه حاشــيه بجــاي متــن، بــي انگيزگي و 
فرســودگي شــغلي كاركنــان مديريت منابع انســاني 
و نهايتــاً عــدم نتيجــه گيري مي شــود. بارهــا از زبان 
كاركنــان مديريــت منابع انســاني شــنيده شــده كه 
مــي دانيــم تكريم ســرمايه انســاني ســازمان، وظيفه 
ماســت وليكــن جايــگاه مــا بــه عنــوان جزئــي از اين 
ســرمايه، كجاســت؟ تكليــف تكريم ما چه ميشــود؟ 
و ... بديهــي اســت توانايــي كنتــرل و هدايت صحيح 
ايــن گونــه موقعيــت هــا، امــري چندوجهــي اســت. 
بــه عبــارت ديگــر يافتن يــك اســتراتژي، اســتاندارد 
يــا راه حــل پايــدار كــه بتوانــد تمامــي علــل ايجــاد 
چنيــن موقعيتــي را پوشــش دهــد، آســان نيســت. 
ــن و  ــوزش، تمري ــب آم ــد تركي ــي رس ــر م ــه نظ ب
ممارســت و كســب تجربــه، توانمنــدي شــخص در 
مواجهــه بــا حرمــت شــكني، تهمــت و انتقــاد همراه 
ــه  ــرد مراجع ــرد ف ــن از عملك ــي مراجعي ــا هتاك ب
شــونده و ... را بــه عنــوان راه حلــي پايدار تــا حدودي 

افزايــش دهــد. بطــور خالصــه: 
1( در حــوزه آمــوزش، حضور در دوره هاي آموزشــي 
مرتبــط نظيــر شــخصيت شناســي، طــرح تكريــم 
اربــاب رجــوع، كنتــرل اســترس هــاي ناشــي از كار، 
مهــارت هــاي ارتباطــي و مديريــت اســترس مفيــد 
فايــده خواهــد بــود. شــركت در دوره هــاي مذكــور، 
جهــت كاركنــان اداره تاميــن و برنامــه ريــزي نيروي 
انســاني، پيــش بينــي شــده و غالباً مــورد اقــدام قرار 

ــت.  گرفته اس
2( تاثيــر ورزش و تربيــت بدني خصوصاً مديتيشــن، 
ــرل  ــوگا در كنت ــي( و ي ــق )ديافراگم ــس عمي تنف

موقعيــت هــاي اســترس زا را فرمــوش نكنيــد. 
3( از قــدرت ســكوت بهــره ببريــد. در برابــر 
مراجعينــي كــه توهــم دانايــي دارنــد يــا كســاني كه 
قــدرت نمايــي مــي كنند ســكوت كنيــد. پوزخندها 

ــده ناشــي از عجــز و  و اظهــار نظرهــاي تلــخ و گزن
ناتوانــي برخــي مراجعيــن را ناديــده بگيريــد. 

ــاز  ــوش ب ــا آغ ــازنده، ب ــا و س ــه ج ــاد ب 4( از انتق
ــاد داشــته باشــيد پذيــرش  ــه ي اســتقبال كنيــد. ب
انتقــاد جهــت ارزيابــي دقيــق تــر عملكــرد و نتيجتاً 
موفقيــت آتي)موفقيــت بــه معنــاي لــذت بــردن از 
ــتر،  ــي بيش ــر، ســالمت روح ــط كاري بهت كار، رواب
بهبــود خــود بــاوري و كســب نتايــج مطلــوب تــر( 
امــري بديهــي، ضــروري و اســتقبال از آن، وظيفــه 

هــر فــرد خواهــان پيشــرفت اســت.
5( همــواره اكســير خوشــرويي و خوشــخويي را بــه 

همــراه داشــته باشــيد. 
6( از مســكن هــاي مقطعــي، كمتــر اســتفاده كنيد 
و راه حــل هــاي واهــي و غيــر منطقــي ارائــه ندهيد. 
7( مراقــب زبــان بــدن خــود باشــيد. برخــورد 
واكنشــي نداشــته باشــيد. حــاالت روحــي طــرف 
مقابــل را مــورد بررســي قــرار دهيــد. حــس همدلي 

داشــته باشــيد. 
ــي  ــا، ب ــي ه ــياه نماي ــل از س ــاي حاص 8( تنگناه
توجهــي هــا و گاهــاً تنــگ نظــري هــا را بــه عنــوان 

فرصتــي جهــت پيشــرفت، مغتنــم بشــماريد. 
9( اطمينــان داشــته باشــيد هيــچ قانــون و محكمه، 
هيــچ دادگاه و قاضــي و هيــچ منطــق و اراده اي، آنان 
ــه چــرخ توســعه ســرمايه انســاني ســازمان را  را ك
عليرغــم بلنــدي هــاي پــر شــيب، بــه ســمت قلــه 

ســوق مــي دهنــد، محكــوم نخواهــد كــرد.  
در نهايت ، به ياد داشته باشيد:

 سياهي لشكر نيايد به كار
 يكي مرد جنگي به از صدهزار 

منبــع: وايزينگــر، هنــدري.)1386(. قــدرت انتقاد ســازنده، ترجمه ســيد 
ــي و محمدرضــا ربيعــي، تهــران: نشرموسســه آمــوزش و  مهــدي الوان

پژوهــش مديريــت و برنامــه ريــزي

Á تقویت فرهنگ تكریم سرمایه های  انساني سازمان

با پيشگيري از تنش ميان مراجعه کننده و مراجعه شونده 

صديقه کريمي؛ کارشناس تامين 

و برنامه ريزي نيروي انساني
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خدمات 
اجتماعی و 

رفاهی

و  جانبازان  نوردي  كوه 
معلولين پااليش و پخش 
به قله داالنكوه اصفهان از 
سه شنبه دهم تا جمعه 
و  لوله  ميزبانی شركت خطوط  به  ديماه  سيزدهم 
ـ  منطقه اصفهان با حضور 90 نفر  مخابرات نفت ايران 

از سراسر كشور برگزار شد. 
اين برنامه كه به منظورحفظ سالمتی و تندرستی 
ورزش،  كيفيت  سطح  ارتقای  و  سرافراز  جانبازان 
تدارك ديده شده بود، با پذيرش جانبازان و معلولين 
عزيز از ساعت 5 عصر روز سه شنبه 10 ديماه در 
مهمانسرای شهرك شهيد منتظری اصفهان آغاز شد. 
پس از پذيرش و اسكان ميهمانان در مهمانسرا، از همه 
اين عزيزان در رستوران شهرك پذيرايی بعمل آمد. 
به منظور آشنايی و هماهنگی برنامه صعود، نشست 
توجيهی با حضور رؤسای ورزش، مسئوالن پااليش 
و پخش، منطقه اصفهان، رئيس هيئت كوهنوردی، 
پناهگاه و مدرسه كوهنوردی داالنكوه شهرستان تيران 
و كرون بعنوان سرپرست برنامه كوهنوردی و دبير 
هيئت كوهنوردی و سرپرستان تيم های ميهمان راس 
ساعت 22 در مهمانسرا برگزار شد. پس از خيرمقدم 
و تبيين عناوين برنامه های ويژه جانبازان، دادخواه 
رئيس هيئت كوهنوردی تيران و كرون ضمن تشريح 
شرايط منطقه، ارائه پيش بينی هواشناسی منطقه و 
زمانبندی برنامه، بر همراه داشتن تجهيزات كافی ويژه 
صعود زمستانه و تبعيت از كادر فنی برنامه تاكيد كرد. 
سپس ميهمانان به خوابگاه ها رفته و قرار شد صبح 
روز چهارشنبه يازدهم ديماه راس ساعت 6:30 سوار 
بر اتوبوس راهی شهرستان تيران و كرون شوند. راس 
ساعت 8 صبح صبحانه در محل پناهگاه صرف و برنامه 
كارگاه آموزشی كوهپيمايی همگانی تدارك ديده شده 
بود كه پس از صرف صبحانه تا ساعت 10 صبح انجام 

گرديد. 
پس از برگزاری كارگاه آموزشی و آشنايی جانبازان 
كوهنورد با اصول اوليه گام برداری و كارگروهی و 

چيدمان تيم صعود كننده،  برنامه صعود آغاز گرديد.
كوهنوردان در ارتفاع 2550 متری از سطح دريا پس 
از نرمش و گرم كردن صعود خود را آغاز نمودند. پس 
از نيم ساعت صعود شرايط حاكم بر منطقه از نظر 
وزش باد و بستر يخ زده برف باعث شد افرادی كه 
تجهيزات كافی جهت صعود را ندارند در اطراف پناهگاه 
ادامه برنامه را بصورت كوهپيمايی پيش ببرند و كوه 
نوردانی كه تجهيزات مناسب تری در اختيار داشتند به 
دنبال سرقدم برنامه كه با سرعتی متناسب با توان تيم 
حركت می كرد مسير صعود را ادامه دادند. پس از يك 
ساعت و نيم تالش، تيم در ساعت 11:45 به سنگچين 

اول معروف به منطقه گراز خواب رسيد كه در ارتفاع 
2900 متری از سطح دريا قرار دارد. پس از استراحت 
كوتاه همنوردان راهی قله شدند. پس از گذشت يك 
ساعت تيم بر فراز قله رسيد اما با توجه به وزش باد 
شديد و سرد امكان ماندگاری زياد بر روی قله وجود 
نداشت و تيم پس از گرفتن عكس يادگاری در ساعت 
13 راهی مسير برگشت شدند. پس از يك ساعت و 
نيم جانبازان به پناهگاه داالنكوه رسيدند و پس از اقامه 

نماز، نهار صرف گرديد.
در ادامه كارگاه آموزشی پس از صرف نهار برگزار و 
جانبازان كوهنورد با تجهيزات و لوازم مناسب برای 
كوه نوردی آشنا شدند و سپس مباحث حفظ محيط 
با هم مرور كردند. در ساعت 16 صعود  زيست را 
پايان يافت و كليه تيم ها پناهگاه را به مقصد اصفهان 
ترك كردند. در اصفهان برای اين عزيزان جهت رفع 
خستگی استخر تدارك ديده شده بود كه پس از آن، 
جانبازان و معلولين معزز، در تاالر و رستوران مشاهير، 
ميهمان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  

شدند و صرف شام انجام گرفت.
ضمنا بمنظور تكريم مقام ايثار و رشادت اين عزيزان در 
روز پنج شنبه دوازدهم ديماه تا قبل از اذان ظهر برنامه 
بازديد از اماكن تاريخی اصفهان در ميدان امام تدارك 
ديده و اجرا شد، پس از صرف نهار در مركز منطقه 
اصفهان، به محل اسكان باز گردانده شده و در روز 
جمعه پس از صرف صبحانه، بدون هيچ گونه حادثه 
ای با رضايت مندی كامل جانبازان محترم اردوگاه را 
ترك و به شهرهای خود  بازگشتند. نتايج نظرسنجی از 
تعداد 42 نفر از صعودگران نشانگر درصد باالی رضايت 
مندی آنها از مجموع برنامه ها و خدمات ارايه شده بود.
شايان ذكراست در خالل برنامه صعود، بمنظور تكريم 
از همكار جانباز شيميايی سرافراز  محسن فاضل نجف 

آبادی به همراه رئيس امور ايثارگران پااليش و پخش 
و رئيس امور اداری منطقه اصفهان از ايشان عيادت 
به عمل آمد. همچنين جهت اياب و ذهاب جانبازان 
محترم،  وسايط نقليه مناسب از فرودگاه به محل 
اسكان و بالعكس در روز ورود و خروج در نظر گرفته 

شده بود.
در پايان جا دارد از حمايت هاي تك تك اعضاي 
محترم شوراي ورزش شركت، مديرعامل محترم و 
منابع  محترم  مدير  شركت،  ورزش  شوراي  رئيس 
انساني و مشاور ايشان و همكاري و هماهنگي مدير 
و  فنی  محترم  معاونين  اصفهان،  منطقه  محترم 
عملياتی، روساي محترم اداري،  مالي، روابط عمومي، 
بسيج،  حراست، انبار تداركات، ترابري و ... و همچنين 
نيروهاي زحمتكش خدمات اداري و اجتماعي و ساير 
عزيزانی كه به نحوی سهمی در برگزاری اين رويداد 
مهم ورزشی داشته و تالش شبانه روزي و دلسوزانه 
مسئول محترم ورزش منطقه اصفهان تشكر و قدرداني 

نمايم.

Á به منظور حفظ سالمتی و تندرستی جانبازان و ارتقای سطح کيفيت ورزش برگزار شد

صعود جانبازان و معلولين شرکت ملی پاالیش و پخش به قله داالنكوه اصفهان

اکبر ميرزايی؛ رئيس امور 
ورزش و تربيت بدنی

ستاد پاالیش و 
 پخش

10% 

 بندرعباس
5% 

 آبادان
19% 

 پخش
33% 

 اراک
10% 

 اصفهان
8% 

 تهران
5% 

 خطوط لوله
10% 

شکل شماره1(تعداد جانبازان شرکت کننده بر حسب شرکت ها
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امور کارکنان

مقدمه:يكی از مهمترين 
خدمات مــورد نيــاز همه 
ــان ســازمان، وام و  كاركن
تســهيالت اســت كــه به 
منظــور رفــع نيازهــای عمــده كاركنــان از ســوی 
شــركت ارائــه می گــردد. در صنعــت انتقــال نفــت 
ايــران تســهيالت و وام در قالب هــای متعــدد و بــا 
ــه می شــود.  ــه متقاضيــان ارائ اهــداف مختلــف ب

در ادامــه بــا انــواع مختلــف وام در شــركت آشــنا 
مــی شــويم و گــزارش آمــاری ارايــه ايــن خدمــات 
طــی هشــت مــاه ســال جاری)فرورديــن تــا آبــان 

مــاه( مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
وام مســکن: در اجــرای ماده 63 قانون اساســنامه 
ــه  ــور تهي ــه منظ ــران و ب ــت اي ــی نف ــركت مل ش
مســكن  و تاميــن رفــاه كارمنــدان صنعــت نفــت، 
ــاه  ــداز و رف صنــدوق هــای بازنشســتگی، پــس ان
ــه  ــكن ب ــط وام مس ــاس ضواب ــر اس ــان ب كاركن
كارمنــدان پرداخــت مــی نمايــد. اعتبــار وام مذكور 
از محــل وجــوه صنــدوق تاميــن مــی گــردد كــه 
ــی از  ــهميه تخصيص ــذ س ــس از اخ ــدان پ كارمن
واحــد مربوطــه نســبت بــه خريــد مســكن اقــدام 
ــوده،  ــل نم ــی تحوي ــه كارگزين ــدارك وام را ب و م
ــپس  ــي و س ــناس بررس ــط كارش ــدارك توس م
ــي و در  ــركت ارزياب ــاب ش ــدس ارزي ــط مهن توس
ــا  ــدوق ه ــور صن ــه ام ــت و ب ــماء ثب ــامانه س س
جهــت پرداخــت وام ارســال مــي شــود. حداكثــر 
مبلــغ ايــن وام در حــال حاضــر 500 ميليــون ريال 
ــر از  ــاه تعــداد 30 نف مــی باشــد. طــی هشــت م
كاركنــان از ايــن خدمــت بهــره منــد شــده انــد و 
بيشــترين فراوانــی آن در مهرماه و كمتريــن آن در 

ــوده اســت.  ــن ب فروردي
وام تبديــل بــه احســن)وام متمــم(: كارمندان 
پــس از اخذ ســهميه تخصيصــی از واحــد، مدارك 
مربــوط بــه مســكن جديــد را جهــت جايگزينــی 
ــدارك  ــد. م ــی نماي ــل م ــی تحوي ــه كارگزين ب
توســط كارشــناس مورد بررســي و ســپس توســط 
ــور  ــه ام ــي و ب ــركت ارزياب ــاب ش ــدس ارزي مهن
صنــدوق هــا ارســال مــي شــود. الزم بــه توضيــح 
اســت ايــن وام پــس از ســپري شــدن 8 ســال از 
آخريــن وام بــه ايشــان قابــل پرداخــت مــی باشــد. 
حداكثــر مبلــغ ايــن وام در حــال حاضــر250 
ميليــون ريــال مــی باشــد. طــی ايــن دوره تعــداد 
33 نفــر از كاركنــان از ايــن وام اســتفاده كــرده اند 
و بيشــترين فراوانــی آن در ارديبهشــت و كمتريــن 

آن در شــهريور بــوده اســت.
مســکن:  تعميــرات  وام 
از اخــذ  كارمنــدان پــس 
ســهميه تخصيصــی از واحد، 
تعميــرات  وام  درخواســت 
ــدارك  ــوده و م ــكن نم مس
ــل و  ــی تحوي ــه كارگزين را ب
مراتــب در ســامانه ســماء 
ــه امــور صندوقهــا  ثبــت و ب
ــه  ارســال مــي شــود. الزم ب
توضيــح اســت ايــن وام پس 
از ســپري شــدن 5 ســال از 
ــل پرداخــت  ــن وام قاب آخري
اســت. حداكثــر مبلــغ ايــن 
 62 حاضــر  حــال  در  وام 
ميليــون و 500 هــزار ريــال 
مــی باشــد. طــی ايــن دوره 
تعــداد 50 مــورد از ايــن نوع 

وام بــه كارمنــدان اعطا شــده 
ــت. ــوده اس ــان ب ــر و آب ــترين آن در مه و بيش

ــی  ــه متقاض ــي ك ــا: كارمندان ــداث بن وام اح
ــس از  ــند، پ ــي باش ــا م ــداث بن ــت وام اح درياف
اخــذ ســهميه تخصيصــی از واحــد مربوطــه و اخذ 
پروانه ســاختمان از شــهرداری براســاس پيشــرفت 

ــد.  ــي نماين ــت م ــات كار، وام را درياف عملي
بديــن منــوال كــه از صفــر تــا 29درصد پيشــرفت 
ــد  ــا 59 درص ــد وام، از 30 ت ــاختمان 20درص س
پيشرفت ساختمان50 درصـــد وام تعلـــق ميگيرد 
وام،  پيشــرفت،85درصد  تــا 99درصــد  از60  و 
ــان كار و  ــه پاي ــس از ارائ ــد وام پ الباقي100درص
ارزيابــي قابــل اعطــاء اســت. حداكثــر مبلــغ ايــن 
وام در حــال حاضــر 500 ميليــون ريــال می باشــد.

وام مســکن فــارغ التحصيــالن ممتــاز : كارمندان 
پــس از اخــذ ســهميه تخصيصــی از واحــد مربوطه 
ــدارك وام  ــدام و م ــد مســكن اق ــه خري نســبت ب
ــدارك  ــد. م ــی نماين ــل م ــی تحوي ــه كارگزين را ب
توســط كارشــناس مورد بررســي و ســپس توســط 
ــامانه  ــي و در س ــركت ارزياب ــاب ش ــدس ارزي مهن
ســماء ثبــت و بــه امــور صندوقهــا جهــت پرداخت 
ــن دوره تعــداد 8  وام ارســال  مــي شــود. طــی اي

نفــر از ايــن خدمــت بهــره منــد بــوده انــد.  
تعويــض گــروگان همزمــان: كارمنــد مــدارك 
مربــوط بــه مســكن جديــد را جهــت جايگزينــی 
ــدارك توســط  ــل نمــوده، م ــی تحوي ــه كارگزين ب

كارشــناس مورد بررســي و ســپس توسط مهندس 
ارزيــاب شــركت ارزيابــي و در ســامانه ســماء ثبــت 
و بــه امــور صنــدوق هــا ارســال مــي شــود. در ايــن 
ــان  ــر از كاركن ــداد 18 نف ــه تع ــت ماه دوره هش

شــركت از ايــن نــوع وام بهــره منــد شــده انــد.
تعويــض گــروگان غيرهمزمــان: كارمنــد پس 
ــه  ــدام ب ــود اق ــي خ ــده بده ــودن مان ــز نم از واري
خريــد ملــك يــا آپارتمــان جديــد جهــت تعويــض 
ــاه  ــا 18 م ــد و ت ــی نماي ــان م ــروگان غيرهمزم گ
ــه ســند جديــد و  ــه ارائ ــا نســبت ب مهلــت دارد ت
دريافــت مبلــغ واريــزي اقــدام نمايــد. طــی ايــن 
ــه  ــن گون ــات اي ــان از خدم ــر از كاركن دوره 47 نف
وام اســتفاده كــرده انــد كــه بيشــترين آن در مهــر 

مــاه بــوده اســت.
واريــز مانــده وام بمنظــور فــک رهــن: كاركنــان 
پــس از واريــز نمــودن مانــده بدهــي وام مســكن، 
ملــك خــود را از رهن شــركت خــارج مــي نمايند. 
طــی ايــن مــدت تعــداد 60 نفــر موفــق بــه فــك 
رهــن شــده انــد كــه بيشــترين آن در تيرمــاه بوده 

ست. ا
ــدان  ــه كارمن ــواردي ك ــک: در م ــک مل تفکي
ــركت  ــن ش ــك در ره ــك مل ــت تفكي درخواس
ــه نامــه اداره ثبــت  ــا ارائ ــد مــي بايســت ب را دارن
ــای  ــك و تقاض ــك مل ــر تفكي ــی ب ــناد مبن اس
ــدت  ــن م ــی اي ــه در ط ــود ك ــدام ش ــد اق كارمن

Á در راستای مرتفع نمودن نيازهای ضروری کارکنان صورت گرفت
خدمات وام و تسهيالت صنعت انتقال نفت ایران طی هشت ماه سال جاری

2% 7% 

11% 

13% 

67% 

 وام تبدیل به احسن یا وام متمم وام مسكن فارغ التحصيالن ممتاز
 وام مسكن وام تعميرات مسكن
 وام پس انداز

ناصر رضايی؛ رئيس 
کارگزينی کارکنان

نمودار شماره1(درصد انواع خدمات وام به کارکنان برحسب هشت ماه سال جاری
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خدمات وام و تسهيالت به کارکنان

ايــن خدمــت بــرای 5 نفــر صــورت گرفته اســت.
 انصــراف از تعويــض گــروگان غيرهمزمــان: 
ــه  ــود را ب ــی خ ــده بده ــد مان ــه كارمن ــي ك زمان
ــن  ــك از ره ــوده و مل ــز نم ــركت واري ــاب ش حس
شــركت خــارج گرديــده و كارمنــد پــس از مدتــی 
ديگــر تمايــل بــه اســتفاده از وام مســكن نــدارد، بــا 
ارســال درخواســت بــه امــور اداري و انصــراف خــود 
ــا  ــور صندوقه ــه ام ــب ب ــض گــروگان، مرات از تعوي
اعــالم و اقســاط كســر شــده بــه حســاب نامبــرده 

واريــز  مــي گــردد. طبــق آمــار ثبــت شــده طــی 
مــدت مذكــور تعــداد 5 نفــر از كاركنــان از تعويض 

گــروگان غيرهمزمــان انصــراف داده انــد.
ــدان:  ــر و فرزن ــه همس ــک ب ــال مل  انتق
ــگ از  ــا ســه دان ــك ت ــد از ي ــي توانن ــدان م كارمن
ــدان  ــام همســر و فرزن ــه ن ملــك وامــي خــود را ب
نماينــد. طبــق آمــار طــی ايــن مــدت بــرای 3 نفــر 

ــك انجــام شــده اســت.  ــال مل ــان انتق از كاركن

مکاتبــه بــا بانکهــا جهــت مرتهــن دوم بــودن: 
كارمندانــي كــه مــي خواهنــد از وام بانــك مســكن 
و ســاير بانــك هــا توأمــاً بــا وام شــركت اســتفاده 
نماينــد، طــی نامــه ای مكتــوب نظــر بانــك را در 
ــت  ــي نف ــركت مل ــدن ش ــن دوم ش ــت مرته جه
ــدام  ــك اق ــت بان ــورت موافق ــده و در ص ــا ش جوي

ميگــردد. 
طبــق آمــار ارايــه شــده طــی هشــت مــاه 1320 
مــورد مكاتبــه در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه كــه 

ــاه  ــان م ــه آب ــوط ب ــات مرب ــن مكاتب بيشــترين اي
ــورد  ــاه 165 م ــر م ــن ه ــور ميانگي ــه ط ــوده و ب ب

مكاتبــه انجــام شــده اســت. 
ــذب  ــور ج ــه منظ ــي: ب ــکن امان ــه مس وديع
نيــروی انســانی متخصــص و مجــرب بــه ويــژه در 
مناطــق عملياتــی و در راســتای سياســت تاميــن 
مســكن بــه كارمنــدان رســمي و پيمانــي كــه خود 
و خانــواده بالفصــل فاقــد منــزل وامــي يا شــخصي 

در محــل خدمــت باشــند، قابــل پرداخــت اســت 
كــه پــس از تقاضــا و ارائــه مــدارك، توســط امــور 
اداری مناطــق بــه واحــد كارگزينــي كاركنــان 
ارســال و مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهايــت 
پــس از كســب موافقــت مديرعامــل شــركت طبق 

مقــررات پرداخــت مــی شــود.
ميزان اعطای وديعه مسكن امانی:

ــر  ــن ت ــمت 15 و پائي ــه س ــا پاي ــدان ب 1.کارمن
ــال  ــون ري ــر 100 ميلي حداکث

ــر  ــمت 16 و 17 حداکث ــه س ــا پاي ــدان ب 2.کارمن
ــال  ــون ري 120 ميلي

3.کارمنــدان بــا پايــه ســمت A و B حداکثــر 150 
ــون ريال  ميلي

4.کارمنــدان بــا پايــه ســمت C و باالتــر حداکثر 
ــون ريال  180 ميلي

ــير 50  ــق گرمس ــاغل در مناط ــدان ش 5.کارمن
ــد  ــی باش ــت م ــل پرداخ ــتر قاب ــد بيش درص

وام اتومبيــل: وام اتومبيــل بــه شــاغلين ســمت 
باالتــر و كارمنــدان داراي شــرايط  هــاي B و 
ممتــازي و جانبــازان حالــت اشــتغال و 66درصــد 
بــه بــاال پــس از ارســال تقاضــا و مــدارك مربوطــه 
بــه واحــد كارگزينــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه و 
جهــت پرداخــت در ســامانه ســماء ثبــت ميشــود 
ــورد  ــون 4 م ــا كن ــاری ت ــال ج ــدای س ــه از ابت ك
ــرايط  ــد ش ــان واج ــه كاركن ــه وام ب ــن گون از اي

ــده اســت. پرداخــت ش
ــداز: طبــق مقــررات، كاركنــان هــر  وام پــس ان
ســال مــی تواننــد از وام پــس انــداز اســتفاده 
ــدن  ــپری ش ــس از س ــور پ ــن منظ ــد. بدي نماين
ــی  ــه كارگزين ــای وام ب ــي تقاض ــاه از وام قبل 12م
اعــالم و پــس از ثبــت در ســامانه ســماء بــه نامبرده 
پرداخــت خواهــد شــد. طــی مــدت مذكــور تعــداد 
298 مــورد وام پــس انــداز بــه كاركنــان ارايه شــده 
كه بيشــترين آن در شــهريور و ســپس ارديبهشــت 
ــن  ــاه فروردي ــه م ــوط ب ــن آن مرب ــوده و كمتري ب

اســت.
ــی  ــان: ارزياب ــي کارکن ــک وام ــي مل ارزياب
ــان  ــده كاركن ــداري ش ــان خري ــا آپارتم ــك ي مل
بــا معرفــی كارگزينــی توســط ارزيــاب شــركت)از 
ــی و در  همــكاران واحــد مهندســی و اجــرا( ارزياب
ســامانه ســماء ثبــت و جهــت دريافــت وام بــه امور 
ــدای  ــي مــي شــوند كــه از ابت ــا معرف ــدوق ه صن
ــورد  ــی م ــك وام ــداد 78 مل ــون تع ــا كن ــال ت س
ــی آن  ــه بيشــترين فراوان ــه ك ــرار گرفت ــی ق ارزياب

ــاه شــهريور مــی باشــد. ــه م ــوط ب مرب

میانگینجمع کلآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیننوع خدمت/ماه

2475810139587/3وام مسکن

35334/1-47365وام تبدیل به احسن یا وام متمم

333681413506/3-وام تعمیرات مسکن

1122281/0---وام مسکن فارغ التحصیالن ممتاز

55949181763394829837/3وام پس انداز

234423182/3--تعویض گروگان همزمان

46457696475/9تعویض گروگان غیرهمزمان

12250/6-----انصراف از تعویض گروگان غیرهمزمان

458128959607/5واریز مانده وام بمنظور فک رهن

1150/6--1-11تفکیک ملک

130/4-11----انتقال ملک به همسر و فرزندان

1381115171013789/8ارزیابی ملک وامی کارکنان

14715516316515517317718513200/165مکاتبه با بانکها جهت مرتهن دوم بودن
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6/3 1/0 

37/3 2/3 5/9 
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0/6 
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165/0 

 وام مسکن فارغ التحصيالن ممتاز وام تعميرات مسکن وام تبدیل به احسن یا وام متمم وام مسکن

 انصراف از تعویض گروگان غيرهمزمان تعویض گروگان غيرهمزمان تعویض گروگان همزمان وام پس انداز

 ارزیابي ملك وامي كاركنان انتقال ملك به همسر و فرزندان تفکيك ملك واریز مانده وام بمنظور فك رهن

 مکاتبه با بانکها جهت مرتهن دوم بودن

جدول شماره1(انواع خدمات وام و تسهيالت برحسب هشت ماه سال جاری

نمودار شماره2(ميانگين انواع خدمات وام و تسهيالت برحسب هشت ماه سال جاری
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آموزش و
 تجهیز نیروی 

انسانی

 تشریح گام سوم فرایند ارزیابی و  «
ارزشیابی اثربخشی
)learning(سطح دوم : يادگيري )ب

يادگيري عبارت از تعيين ميزان فر گيري مهارت ها، 
تكنيك ها و حقايقي است كه در دوره آموزشي، به 
شركت كنندگان آموخته و براي آنان روشن شده است 
و مي توان از راه آموزش هاي پيشين، ضمن و بعد از 
شركت در دوره هاي آموزشي به آنها پي برد. ميزان 
آن از طريق ارائه پرسشنامه بر اساس شاخص هاي 
يادگيري پيش آزمون و پس آزمون سنجيده ميشود. 
بر اساس اهداف يادگيري استخراج شده از استاد دوره 
خواسته شد تعداد 20 سوال جهت پيش آزمون و 
پس آزمون به تفكيك، تعداد سواالت آسان: 6 سوال، 
سواالت نيمه دشوار: 8سوال، سواالت دشوار: 6 سوال 
طراحي كنند كه سواالت فرد جهت پيش آزمون و 
سواالت زوج جهت پس آزمون برنامه ريزي شد كه 
شرح آنها در ادامه خواهد آمد. سواالت طراحي شده 

جهت پيش آزمون)سواالت آسان( 1- سه
ابزار HMI را نام ببريد؟ 2- عالمت اختصاري)التين(

صدم، هزارم، ميليونيوم و هزارمتر را بنويسيد؟ 3- عدد 
مبناي 2  در  معادل چه عددي  مبناي 10  در   16
ـ SCADA چيست؟ 5-  است؟) سواالت نيمه دشوار( 4
ـ Tag در Wincc به چه معناست،  كد آالرم چيست ؟ 6
دو نوع اصلي آن را از نظر ارتباط نام ببريد؟ 7- كدام 
 HMI دو نكته در طراحي و برنامه نويسي صفحه هاي
كه بر عملكرد بهره برداري و اپراتوري بسيار موثرند، 
 DAQ مهم اند؟) سواالت دشوار( 8- در يك سيستم
حداقل سرعت نمونه برداري چگونه تعيين مي گردد؟ 
9- ساختارهاي سيستمهاي كنترل كدامند به صورت 
 int هاي داخلي Tag خالصه شرح دهيد؟ 10 - بوسيله
در Wincc مونيتورينگ يك مخزن با قابليت نمايش 
تغييرات ارتفاع و تغيير رنگ محتواي مخزن در حدود 
باال)High( و بسيار باال)High High( و پايين )LOW( و 
خيلي پايين)Low Low( با قابليت دريافت ارتفاع مخزن 
از io_field هاي مربوط روي صفحه  و مقدار حدود 
ايجاد كنيد.)سواالت پس آزمون: سواالت آسان( 1- 
 TREE WAY و SELONOID VALVE سمبل المانهاي
VALVE را بكشيد؟ 2- هر Word در كامپيوتر از چند 

bit و چند Byte تشكيل شده؟ 3- سيگنال آنالوگ 
يعني چه؟)سواالت نيمه دشوار(4- مزيت سيگنالهاي 
الكتريكي آنالوگ جرياني نسبت به ولتاژي در چيست؟ 
 Alarm Reset چيست؟ 6- تفاوت Peristaltic Pump -5
و Alarm Acknowledge چيست؟ 7- مزيت و نكته 
 )HART(مشكل ساز سيگنال 4 تا 20 ميلي آمپر هارت
معمولي چيست؟)سواالت  آمپر  ميلي  تا 20  به 4 
دشوار( 8- با يك كارت ورودي آنالوگ به ديجيتال 12 
بيتي كه به يك سنسور فشار صفر تا يازده Bar متصل 
شده حداقل تغييرات قابل نمايش توسط اين دستگاه 
چه مقداري است، آيا اين مقدار به موضوع ديگري نيز 
 Property،Event،Connection ،بستگي دارد؟ 9- مفاهيم
Static/Dynamic Property در نرم افزار WinCC به چه 
معناست؟ 10- ثبت مقدار ارتفاع سوال 5 را با استفاده 
 Alarm در آالرمها  نمايش  و  ثبت  و   Tag logging از
Logging انجام گردد. از تفريق نمرات بعد و قبل از 
ـ نمره  دوره تقسيم بر ماكزيمم نمره رشديادگيري 100
كسب شده در آزمون قبل از دوره(، نرخ رشد يادگيري 
كالسي محاسبه گرديد و اين نمره 17 درصد از كل 

نمره اثربخشي را در بر مي گيرد.

مريم  بداخانيان؛کارشناس آموزش 
و برنامه ريزی منطقه اصفهان

اجرای نخستين الگوی ارزشيابی آموزشی ترکيبی در منطقه اصفهان 

روش بومی مبتنی بر الگوی کرک پاتریک، سيپ و سولومون
مقدمه:  در شماره قبلی ماهنامه.برای ارزشيابی دوره آموزشی HMI ويژه بهره برداری براساس الگوی ترکيبی سه گام؛ 1(استخراج 
شاخص ها و شواهد ارزيابی 2(شناسايی سطح ارزشيابی در الگوی ترکيبی و 3(انجام فرايند ارزيابی و ارزشيابی اثربخشی مطرح 
شد. در گام نخست هدف دوره آموزشي، اهداف رفتاري دوره آموزشي و شاخص هاي يادگيري)طرح درس( مورد بحث قرار 
گرفت. درگام دوم به جهت شناسايي سطح ارزشيابي اين دوره آموزشي از  تکنيک پرسشنامه و مدل بنجامين بلوم استفاده گرديد. در تشريح گام 
سوم؛ فرايند ارزيابی و ارزشيابی اثربخشی سطح نخست يعنی واکنش)Reaction(را به بحث و بررسی گذاشتيم در ادامه ساير سطح های اين گام را با 

دقت تشريح می کنيم، اميدواريم اين گام علمی نتايج مطلوبی برای بهره برداری مطلوب از سيستم آموزشی شرکت داشته باشد.

فرمول نرخ رشد یادگیرینمره بعد از دورهنمره قبل از دورهنام
597/5097/37کارمند یک
56057/89کارمند دو
56057/89کارمند سه

56057/89کارمند چهار
257566/67کارمند پنج
567/5065/79کارمند شش
30100100/00کارمند هفت
59594/74کارمند هشت

156052/94کارمند نه
10067572نرخ رشد یادگیری کالسی

نرخ رشد یادگیری فرد به فرد(1جدول شماره
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 آزمون پایانی پیش آزمون

فرمول نرخ رشد یادگیرینمره بعد از دورهنمره قبل از دورهنام
597/5097/37کارمند یک
56057/89کارمند دو
56057/89کارمند سه

56057/89کارمند چهار
257566/67کارمند پنج
567/5065/79کارمند شش
30100100/00کارمند هفت
59594/74کارمند هشت

156052/94کارمند نه
10067572نرخ رشد یادگیری کالسی

نرخ رشد یادگیری فرد به فرد
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 آزمون پایانی پیش آزمون

نمودار شماره1(نرخ رشد يادگيری فرد به فرد
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الگوی ترکيبی ارزيابی اثربخشی آموزشی

)Behavior(سطح سوم: رفتار)ج
در ابتدا به جهت بررسی شرايط امكان ايجاد تغيير رفتار 
در محل كار،قبل از دوره فرم سنجش شرايط تحقق 
سطح رفتار توسط سرپرست و گروه شاهد تكميل 
گرديدند كه نتايج حاكی از استقبال سرپرستان جهت 
استفاده از مطالب آموزشی در راستای دستيابی به 

اهداف شغلی و سازمانی می باشند.

تعريف گروه شاهد: فرد يا افرادی هستند كه هم رده 
مخاطبين دوره آموزشی هستند ولی در آموزش شركت 
نكرده اند كه به كمك آنها با استفاده از شاخص ها و 
و  ارزيابی  مورد  بعد  و  قبل  را  واحد  شرايط  شواهد، 

ارزشيابی قرار می دهيم.
 به جهت سنجش نتايج حاصل از دوره آموزشی در 
محيط كار و بررسی دانش و مهارت كسب شده از 
دوره آموزشی در رفتار و عملكرد فراگيران، المان ها 
آموزشی  دوره  رفتاری  اهداف  اساس  بر  شواهدی  و 
مشخصی  زمان  مدت  و  قبل  كه  گرديد،  استخراج 
پس از دوره توسط سرپرست و 2 نفر شاهد تكميل 
گرديدند. بر اساس كاربينی و استفاده از شاخص ها 12 
روز كاری بعد از برگزاری دوره آموزشی زمان مناسب 
جهت بررسی تحقق رفتار می باشد كه سواالت توسط 
سرپرست و 2 نفر شاهد تكميل گرديد و در محيط 

عملياتی تغيير رفتار فراگير سنجش می شود.

بعد از تكميل پرسشنامه، سطح رفتار را محـاسبه  كرده 
كه اين نمره 34 درصد از كل نمره را شامل می شود. از 
مجموع ميانگين رفتار شاهد و رفتار سرپرست تقسيم بر 

100نرخ رشد رفتار كالسی محاسبه می گردد.

)Result(سطح چهارم: نتايج)د
منظور از نتايج ميزان تحقق اهدافی است كه به طور 
طريق  از  دارد.بررسی  ارتباط  سازمان  به  مستقيم 
برگزاری دوره  از  قبل  انتظار  نتايج مورد  پرسشنامه 
آموزشی و همزمان با تحقق رفتار مستمر در واحد مورد 

نظر، توسط گروه شاهد و سرپرست انجام می گيرد.

تفريق نتايج بعد و قبل از دوره تقسيم بر ماكزيمم رشد 
نتايج)100- نتايج قبل از برگزاری دوره آموزشی( نتايج 
نهايی را ارائه می دهدكه اين نمره 36  درصد از كل نمره 

اثربخشی را به خود اختصاص می دهد.
نتايج كلی:هدف از نتايج كلی برايند معناداری است كه 
بر اساس وزن هر اليه و ميزان تحقق آن بدست می آيد.

نتيجه گيری
باتوجه به نيازمندی های قبل از دوره و نتايج حاصل 
شده در پايان می تواند كيفيت يادگيری و به فراخور 
فراوانی  و  تكرار  با  مناسب  مستمر  رفتار  تغيير  آن 
فعاليت ها و رويكردهای جديد در راستای يادگيری 
ايجاد شده به زعم شاهدان و سرپرستان را بستر ساز 

شرايط پايدار تر در نتايج سازمان دانست.
 اما هيچ گاه نبايد از نقاط قابل بهبود فرآيند غافل شد 

كه در ادامه به چند مورد اشاره می شود:
اساسا  و  كاركنان  برای  آموزش  سازی  فرهنگ  ـ 

سرپرستان و مديران در سازمان
ـ استفاده از ابزار های تشويقی و انگيزشی جهت نفرات 
برتر بر اساس برونداد رفتار و ارزيابی عملكرد بعد از 

دوره آموزشی

میانگین رفتار سرپرستمیانگین رفتار شاهدشماره سوال
10/70/5
20/50/5
30/60/5
40/50/7
50/70/7
60/80/5
70/60/5
80/60/5
90/80/7
100/60/7
110/80/5
120/60/5
130/60/5
1410/3
150/80/7
160/80/5
170/80/5

0/70/5نرخ رشد رفتار کالسی
0/6میانگین نرخ رشد رفتار

میانگین رفتار شاهد و سرپرست(3جدول شماره
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میانگین رفتار سرپرستمیانگین رفتار شاهدشماره سوال
10/70/5
20/50/5
30/60/5
40/50/7
50/70/7
60/80/5
70/60/5
80/60/5
90/80/7
100/60/7
110/80/5
120/60/5
130/60/5
1410/3
150/80/7
160/80/5
170/80/5

0/70/5نرخ رشد رفتار کالسی
0/6میانگین نرخ رشد رفتار

میانگین رفتار شاهد و سرپرست(3جدول شماره
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 ارزیابی سطح رفتار) 2جدول شماره

 

 

 

 

 الف)اهداف رفتاري دوره آموزشی
دوره آموزشیمیزان دستیابی به اهداف رفتاري  ردیف  1 2 3 4 5 

      تشخیص عالئم اختصاري مرتبط 1

      نحوه تبدیل واحدهاي اندازه گیري به یکدیگر 2

      نحوه عملکرد صحیح در ارتباطات تجهیزات کنترل و ابزاردقیق 3

 ب)نتایج حاصل ازشرکت در دوره آموزشی در محیط کار
 5 4 3 2 1 شواهد نتایج ردیف

کارگیري و میزان به  1
استفاده از آموخته ها 

 درمحیط کار

      .ها استفاده می کند پیغام از مدارك فنی موجود براي درك کدها و -1
      تا حدي قادر به تشخیص عملکرد سیستم مونیتورینگ مورد استفاده است.-2

      تا حدودي ساختار آن را می فهمد -3
      سر در گمی کمتري دارد.  HMIدر هدایت بخش فنی در حل مشکالت فنی از طریق  -4

      دارد  HMIدرك بهتر از سیگنالهاو نمایه هاي  -5

میزان تاثیر دوره در  2
افزایش مهارت هاي 

 شغلی

      ارتباط بهتر ودرك بهتر در استفاده از تجهیزات و نرم افزارهاي موجود دارد. -1

      ارتباط بهتر با بخش فنی در تشخیص و گزارش مشکالت دارد. -2

      HMIدرك بهتر از اطالعات نمایش داده شده در صفحه هاي  -3

میزان انتقال و آموزش  3
آموخته هاي حاصل از 
دوره توسط شما و سایر 

 همکاران

      کاهش سردرگمی و کندي یادگیري و پیشرفت بهتر-1
      کلی از سیستم مونیتوریگ مورد بهره برداريفهم -2

میزان رفع مشکالت  4
کاري در اثر گذراندن 

 دوره آموزشی

      کمتر شدن ارجاع به همکار.1
      سرعت بیشتر یادگیري در محل کار-2

میزان بهبود روش هاي  5
کاري و کاهش دوباره 

کاري و اشتباهات 
احتمالی پس از گذراندن 

آموزشیدوره   

      کاهش سردر گمی و احساس آرامش بیشتر در  استفاده از تجهیزات موجود-1

      بدلیل فهم بهتر اصول پایه ،کاهش تنش و سرعت انتقال بیشتر در یادگیري و عملکرد-2

 

 

 

جدول شماره2( ارزيابی سطح رفتار

81/00واکنش
72/00یادگیری

60/00رفتار
57/14نتایج

63/74نتایج کلی

نتایج کلی(6جدول شماره

 

واکنش ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏 + یادگیری ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏 + رفتاری ∗ 𝟏𝟏𝟑𝟑 + نتایج ∗ 𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =   نمره کلی نتایج دوره 

 

𝟖𝟖𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏𝟑𝟑 + 𝟓𝟓𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟑𝟑𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟑𝟑 

 

 

 نتیجه گیری :
تغییر رفتار مستمر مناسب با تکرار و فراوانی فعالیت ها و توجه به نیازمندی های قبل از دوره و نتایج حاصل شده در پایان می تواند کیفیت یادگیری و به فراخور آن با

چ گاه نباید از نقاط قابل رویکردهای جدید در راستای یادگیری ایجاد شده به زعم شاهدان و سرپرستان را بستر ساز شرایط پایدار تر در نتایج سازمان دانست. اما هی
 می شود:بهبود فرآیند غافل شد که در ادامه به چند مورد اشاره 

 فرهنگ سازی آموزش برای کارکنان و اساسا سرپرستان و مدیران در سازمان

 استفاده از ابزار های تشویقی و انگیزشی جهت نفرات برتر بر اساس برونداد رفتار و ارزیابی عملکرد بعد از دوره آموزشی
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پژوهش 
منابع انسانی

Á پروژه تاثيرگذار در برنامه های تعالی سازمانی

سنجش فرهنگ سازماني و تدوین فرصت های بهبود

تحليل های الزم در انجام پروژه سـنجش 
فرهنگ سـازماني شركت شـامل؛ ترسيم 
فرهنـگ سـازماني بـه تفكيـك شـركت 
هـاي تابعه، ترسـيم فرهنگ سـازماني به 
تفكيك مشـخصات دموگرافيك، ترسـيم 
فرهنگ سـازماني به تفكيك مشـخصات 
دموگرافيك  شـركت هاي تابعه و مقايسـه 
فرهنگ سـازماني در شركت هاي مختلف 
)آزمون هـا ـ آناليـز واريانس( بوده اسـت.

نتايـج بـه دسـت آمـده از ايـن مطالعـه 
جالـب توجـه خواهـد بـود. همانگونه كه 
در جـدول شـماره يك نشـان داده شـده، 
اجـراي  در   ميـزان مشـاركت همـكاران 
طـرح مذكـور بسـيار چشـمگير و فراتـر 
از تعـداد نمونـه تعييـن شـده مي باشـد، 

بطوريكـه ميـزان مشـاركت همـكاران در حـدود 144 درصـد بـوده اسـت.
بـر اسـاس ارزيابـی هـای انجـام شـده برای تشـخيص فرهنگ سـازمانی غالـب كـه داده هـای آن در جدول شـماره 
دو منعكـس شـده، بيانگـر آن اسـت كـه فرهنگ سـازماني غالب در شـركت خطـوط لولـه و مخابرات نفت ايـران به 
ترتيب شـامل فرهنگ سـازگاري و يكپارچگي، درگير شـدن در كار، رسـالت و انطباق پذيري بوده اسـت كه دو مورد  

سـازگاری و يكپارچگـی و درگيـر شـدن در كار اولويـت هـای اول و دوم را بـه خود اختصـاص داده اند.

عليرضا رضائی برمی؛دبير
کميته پژوهش منابع ا نسانی

مقدمه: پروژه»سنجش فرهنگ سازماني، تدوين فرصت 
هاي بهبود و طراحي سناريوهاي توسعه فرهنگ سازماني« 
به عنوان يكي از پروژه هاي تاثير گذار برنامه هاي تعالي 
سازماني در سطح شركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
هاي نفتي ايران و شركت هاي تابعه، تعريف و اجرا گرديد در اين راستا پس از برگزاري 
جلسات متعدد و تدوين معيارهاي انتخاب مدل، در نهايت مدل دنيسون با توجه به 
سادگي و قابل فهم بودن، چارچوب مفهومي، كاربرد در انواع سازمان، شناسايي ويژگي 
هاي ممتاز )ابعاد كلي و جزئي(، سهولت جمع آوري و تحليل داده ها و تناسب با 

اهداف، استراتژي و بيانيه ارزش شركت انتخاب گرديد. در ادامه پرسشنامه 48 سوالي 
سنجش فرهنگ سازماني برمبناي مدل دنيسون تهيه و جهت تكميل توسط جامعه 

آماري تعيين شده در اختيار كاربران قرار گرفت. 
در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، اطالع رساني بمنظور مشاركت 
حداكثري از طريق تابلوي اعالنات سيستم بريد انجام گرفت و از همكاران درخواست 
شد ضمن مطالعه دقيق سؤاالت پرسشنامه تهيه شده و توجه به موارد مندرج در 
ستون پاسخنامه، پاسخ مورد نظر خود را در مقابل هر سؤال عالمت زده و فرآيند آن را 
تكميل نمايند. در ادامه بصورت خالصه نتايج حاصل از اجراي اين طرح ارائه مي گردد.

شكل شماره1(مدل فرهنگ سازمانی دنيسون

  ھاي الزم در انجام پروژه سنجش فرھنگ سازمانيتحلیل

 ترسیم فرهنگ سازمانی شرکت-

 ترسیم فرهنگ سازمانی به تفکیک شرکت هاي تابعه-

 ترسیم فرهنگ سازمانی به تفکیک مشخصات دموگرافیک-

 هاي تابعه شرکت  ترسیم فرهنگ سازمانی به تفکیک مشخصات دموگرافیک-

  آنالیز واریانس)-ها هاي مختلف(آزمون مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکت-

 
 

 در پروژه فرهنگ سازمانی میزان مشارکت)1جدول شماره

 

مشارکت واقعی تعیین  نمونه
شده

شرکت

738 780 ملی پخش فرآورده هاي نفتی 
ایران

537 373 خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

328 297 پاالیش نفت آبادان

 نفت اراك پاالیش 122 94

165 55 فراورده هاي  و پخش ستاد پاالیش
نفتی ایران

59 51 و ساختمان ملی مهندسی

1924 1680 جمع

 

 

 

جدول شماره1(ميزان مشارکت در پروژه فرهنگ سازمانی

فرھنگ سازماني غالب)۳جدول شماره

 

فرهنگ

 کلی و مخابرات نفت ایران لوله وطخط

 ترتیب اولویت امتیاز ترتیب اولویت امتیاز

و  سازگاري
یکپارچگی

3,143 1 3,063 1 

درگیر شدن در کار 3,055 2 2,957 2 

انطباق پذیري 2,92 4 2,874 3 

رسالت 2,964 3 2,846 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره2(فرهنگ سازماني غالب
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سنجش فرهنگ سازمانی

   شاخص عملکردی 
در اين ارزيابي حداقل نمره استاندارد برابر 1 و حداكثر 
5 بوده است كه ميانگين آن عدد 3 ميباشد. نتايج نشان 
مي دهد در اين شركت، مولفه هاي توانمندسازي، 
ارزش هاي بنيادين، توافق، هماهنگي و پيوستگي، 
جهت گيري استراتژيك و اهداف و مقاصد كمي باالتر 
از حد ميانگين و مولفــه هاي تيم سازي، توسعه قابليت 
ها، ايجاد تغيير، مشتري گرايي، يادگيري سازماني و 

چشم انداز كمي پايين تر از حد ميانگين مي باشد.

تحليل کلی و نتيجه گيری
را  سـازمان  قالـب شـخصيتی  سـازمان،  فرهنـگ 
تشـكيل می دهـد بنابراين فرهنگ سـازمان نيروی 
قدرتمنـدی اسـت كه بـا اسـتراتژی های سـازمانی 
مرتبط است و نحوه عمل كردن و چگونگی عمليات 
هـا را تعييـن می كند. مدل دنيسـون چهـار ويژگی 
درگير كار شـدن، انطباق پذيری، ثبات )يكپارچگی( 
و ماموريـت )رسـالت( را مطـرح می كنـد اين چهار 
شـاخص از طريـق چنديـن شـاخص انـدازه گيـری 
می شـوند. پروژه»سنجش فرهنگ سازماني، تدوين 
فرصـت هاي بهبـود و طراحي سـناريوهاي توسـعه 

فرهنگ سـازماني« بر اسـاس همين مدل و 
با هدف شـناخت فرهنگ موجـود در صنعت انتقال 
نفت ايران انجام شـده است. شـكل های شماره دو و 
سه مشخصات فرهنگ سـازماني در شركت پااليش 
و پخـش و مناطـق صنعـت ا نتقـال نفـت ايـران را 
نشـان می دهـد. بنابراين طراحـي، تدويـن و اجراي 
برنامـه هـاي بهبود با بررسـي تصويـر وضع مطلوب 
و وضـع موجـود و تحليل شـكاف و جسـتجوي ايده 
هـاي بهبـود آغاز مي گـردد. در ادامه پـس از تعريف 
و طبقـه بنـدي پـروژه هاي بهبـود براي رسـيدن به 
وضـع مطلـوب، زمان بنـدي، تعيين تقـدم و تاخر و 

اولويـت بندي انجـام گرفته و در نهايـت طرح جامع 
جهـت اجـرا در سـازمان ارائـه مي گـردد. مهمترين 
و مشـكل ترين مرحلـه در فرآينـد مديريت فرهنگ، 
تغيير فرهنگ اسـت و با توجه به تأثير زياد فرهنگ 
بـر بهـره وري سـازمان، ضـرورت دارد تـا  بـا توسـعه 
آگاهي، دانش و معرفت كاركنان سـازمان به افزايش 
ميـزان فرهنـگ سـازماني از درون سـازمان دسـت 
يافتـه و از طـرف ديگـر بـا فراهم سـاختن محيط و 
شـرايط كاري جديد و مناسب از طريق  ايجاد تغيير 
در محيـط بيروني سـازمان شـاهد افزايـش و بهبود 

اين شـاخص ها باشـيم.

 
(PI)شاخص عملكردي )۲جدول شماره
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خطوط لوله و 
 مخابرات نفت 

3,23 2,96 2,97 3,19 3,16 3,08 2,82 2,98 2,98 3,1 3,03 2,75 

 2,63 2,91 3 2,91 2,92 2,8 3 3,05 3,14 2,85 2,87 3,16 کلی

 

)PI( شاخص عملکردي)جدول شماره3

کلیدي عناوین نوع نوع فرهنگ
 در سطوح مختلفتفویض اختیار .1
آموزش برنامه ریزي شده.2
کارکنان میگردد.رعایت صحیح شایسته ساالري  منجر به توانمند سازي .3

 فرهنگ
»در کار شدن درگیر«

 تعریف روشن و شفاف اهداف  و منافع کار تیمی.1
حمایت مدیریت ارشد از تیم هاي کاري.2
ارائه آموزشهاي الزم در خصوص کار تیمی  منجر به تشکیل تیم هاي کاري  موفق میشود..3
 کشف و مدیریت استعدادهاي کارکنان.4
آموزشیارتقاء اثربخشی دوره هاي .5
استقرار سیستم مدیریت دانش و توسعه فردي کارکنان  منجر به توسعه قابلیتها میشود..6

کلیدي عناوین نوع فرهنگ
 اطالع رسانی و ترویج ارزشهاي تعریف شده.1
رعایت شایسته ساالري.2
الگوسازي از مدیران ارشد  منجر به ارتقاء پایبندي به ارزشهاي بنیادین شرکت میگردد..3

 فرهنگ
»یکپارچگیسازگاري و «

 شایسته ساالري.1
آموزش مدون حل تعارضات.2
توجه به حل تعارضات منجر به بروز توافق برد برد در سطوح مختلف  شرکت میشود..3
 شفاف سازي قوانین  و فرایندهاي کاري.4
و تغییر سبک مدیریتبازبینی .5
پیوستگی در اجراي وظایف  کاري میشود.پرهیز از وظیفه گرایی و موازي کاري  منجر به ایجاد هماهنگی و .6

کلیدي عناوین نوع فرهنگ
 برقراري تعامل سازنده با محیط (درونی.بیرونی).1
حمایت مدیریت ارشد  و استفاده از تکنولوژي هاي نوین..2
شفاف سازي و اطالع رسانی ،فرهنگ سازي و انعطاف شرکت و مدیران  منجر به ایجاد تغییرات سازنده میگردد..3

 فرهنگ
»انطباق پذیري«

 شناسایی دقیق و به هنگام نیازهاي  مشتریان.1
نوآوري و  نحوه ارائه.2
میشود.ري گرایی و رضایت خدمات گیرندگان رعایت و ارتقاء مسئولیت اجتماعی منجر به  ارتقاء مشت.3
 استقرار مدیریت دانش.4
سازنده میگردد. الگوبرداري از مجموعه هاي موفق منجر به یادگیري سازمانی مطلوب و.5

کلیدي عناوین نوع فرهنگ
 شفاف سازي.1
 اطالع رسانی.2
 ایجاد انگیزه  شرکت منجر به تحقق  استراتژي هاي  شرکت میگردد..3

 فرهنگ
»ماموریتیرسالت و «

 تعریف واضح  و روشن.1
 اطالع رسانی گسترده  اهداف و مقاصد در تحقق  مطلوبت آنها موثر است..2

 بازتعریف چشم انداز.3
 تعریف چشم انداز واقعی.4
 توجه به امنیت شغلی کارکنان منجر به جلب مشارکت آنان در تحقق چشم انداز شرکت میشود..5

 

جدول شماره4(پيشنهادهای بهبود

 

 

 

 
 ملي پاالیش و پخش و شركت ھاي تابعھكل شركتمشخصات فرھنگ سازماني 

 

 

 

 

 

 کل شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت هاي تابعه
 نمونه تعداد 1680
 پاسخ دریافت شده تعداد 1924
 تکمیل پرسشنامه درصد 115%

شکل شماره2(مشخصات فرهنگ سازماني کل شرکت ملي 
پااليش و پخش و شرکت هاي تابعه)تعداد نمونه1680 | تعداد 

پاسخ 1924 | درصد تکميل پرسشنامه 115 درصد(

سازماني شركت خطوط لولھ و مخابراتمشخصات فرھنگ 

 

 

 134 ستاد خط لوله
 63 منطقه شمال شرق

 54 منطقه اصفهان
 50 منطقه شمال

 44 منطقه شمال غرب
 37 منطقه تهران

 36 منطقه خوزستان
 28 منطقه خلیج فارس

 24 منطقه غرب
 19 منطقه فارس
 19 منطقه مرکزي
 17 منطقه لرستان

 12 منطقه جنوب شرق

 537 جمع

  %144 درصد تکمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره3(مشخصات فرهنگ سازماني شرکت خطوط لوله
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معرفی کتاب

كتاب نيمه تاريك وجود تاليف دبی فورد است كه 
توسط فرناز فرود ترجمه شده و چاپ نخست آن در 
سال 1380در 214 صفحه با قيمت 40 هزارتومان 

توسط نشر كلك آزادگان روانه بازار شد.
 اين كتاب در ده فصل بشرح ذيل تنظيم شده است:

فصل يكم: جهان بيرون، جهان درون 
فصل دوم: به دنبال سايه 

فصل سوم: جهان در درون ماست 
فصل چهارم: به ياد آوردن خود 

فصل پنجم: سايه ات را بشناس تا خودت را بشناسی 
فصل ششم: من )آن( هستم

فصل هفتم: درآغوش كشيدن نيمه تاريك 
فصل هشتم: خود را از نو تعبير كن 

فصل نهم: بگذار نور وجودت بدرخشد 
فصل دهم: زندگی قابل زيستن 

كتاب نيمه تاريك وجود كتابی جذاب در زمينه 
خودشناسی، روانكاوی و پيشرفت است كه با وجود 
گذشت بيش از يك دهه از ترجمه آن همچنان 
محبوب است و ارزش بارها خواندن را دارد. اين 
كتاب تماما سعی بر آن دارد تا هر فرد با شناخت 
سايه های درون خود سعی در بازيافتن استعداد 
خالقيت و حتی روياهای خود داشته باشد. كتاب 
نيمه تاريك وجود با داشتن ده فصل وابسته بهم 
تالش می كند تا بتوانيم و بياموزيم چگونه با سفر 
به درون خود و شناخت آنچه از آن می ترسيم و 
در حال فرار از آن هستيم دست دوستی داده تا 
روحمان شفا يابد كه اين امر موجب رشد انسان 
شده و با عالقه به شناخت بيشتر خود به يكباره 

خواهيم ديدكه عشق از راه می رسد. اين كتاب 
يك كتاب انگيزش نه بلكه آموزشی می باشد چرا 
كه با دانستن اين موضوع كه هر انسان خواسته يا 
ناخواسته بخش تاريك وجود خود را پنهان كرده 
و يا آن را انكار می كند بياموزد چگونه با شناخت 
اين تاريكی ها از آنها رهايی يابد. به جرات می توان 
گفت همه از اين موضوع آگاهند كه اشتباه كردن 
بخشی از وجود انسان است اما در اشتباه ماندن 
فاجعه ای بيش نيست. اگر بيشتر به درون خود 
بنگريم، می بينيم كه جهانی درون ماست مملو از 
بدبينی و خوش بينی، اهريمنی و  الهی، بی باكی و 
ترس و غيره. گاهی اينقدر  از رويارويی با اين جهان 
ترس داريم كه همين ترس باعث می شود چنان 
ديواری جلوی خودمان بسازيم كه حتی به سختی 
می توانيم بفهميم ما چه كسی هستيم. به راستی ما 
چه كسی هستيم؟ و كتاب نيمه تاريك وجود به ما 
می آموزد كه چگونه اين ديوار را فروريخته موانع را 
شناخته و كنار زده و شيوه نگرش به خود و ديگران 

را تغيير دهيم. همان طور كه می دانيم با سركوب 
هر احساس قطب ديگر آن را نيز سركوب كرده ايم 
چرا كه هميشه فكر می كنيم با نفی ترس می توانيم 
از شجاعتمان كم كنيم و با نفی زشتی ها از زيبايی 
هايمان می كاهيم. ما زمانی كه از دنيا و اطرافمان 
خشمگين هستيم به فكر دگرگون كردن آنها هستيم 
اما در حقيقت اين ما هستيم كه به تغيير و تحول 
نيازمنديم. هميشه مقصر دانستن ديگران برای آنچه 
در دنيای خود نمی پسنديم، ساده تر از تغيير است. 
سايه ای را كه ما بعد از خواندن و خواندن و دوباره 
خواندن اين كتاب به دنبال آن می گرديم چهره 
های گوناگونی دارد.  مانند: ترس، زياده خواهی، 
خشم، ناتوانی، فريبكاری، خودخواهی سلطه جويی 
و غيره. تمام خصايص منفی و خصلت های خوب 
نفی شده توسط خودمان را در امن ترين و با ارزش 
ترين مكان يعنی وجود خودمان پنهان كرده و با اين 

كار دانسته يا نادانسته ارزشمندترين موهبت های 
خدايی را مهر و موم می كنيم. اما اگر می دانستيم 
چه شادمانی و رضايتی در اين تاريكی نهفته است 
با تالش در كشف وجود خود دری به سوی حقايق 
روشن وجود می گشوديم. در پايان هر فصل از اين 
كتاب تمريناتی  وجود دارد كه به ما كمك می كند 
تا از سايه و نيمه تاريك وجود خود بيرون آمده و 

برای التيام جراحات روحمان روشنايی را چون عشق 
در آغوش كشيم. اميدوارم نيرومندانه و سرسختانه 
در راه يافتن خود بكوشيم. آرامش درونی آرامش 
عميقی است كه به ما  ميفهماند درست همان گونه 
كه هستيم كامليم. اين آرامش هنگامی پديد خواهد 
آمدكه از تظاهر كردن به اينكه شخص ديگری جز 

خود واقعيمان هستيم، دست برداريم.

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود
مريم آراسته؛ کارمند پرسنل)متصدی انتقاالت و ترفيعات( منطقه اصفهان

دبی فورد: ما در رويدادهای زندگی خود 
نقشی نداريم اما در اينکه چگونه آنها را 

تعبير کنيم و تغيير دهيم موثر هستيم.

ديپاک چوپرا: در وجود هر انسان يک 
الهه يا خدا در حال رشد است که فقط  

آرزو دارد متولد شود.
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گزارش 
تصویری

گزارش تصويری توديع و معارفه مديرمنابع انسانی شرکت
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گزارش تصويری رويدادها

صعود سراسری جانبازان و معلولين شرکت های تابعه شرکت ملی پااليش و پخش به قله داالنکوه اصفهان
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گزارش تصويری رويدادها

اختتاميۀ رقابت های ورزشی منطقه تهران، يادوارۀ شهيد مهدی ثامنی راد

برگزاری دوره آموزشی انواع روغن های توربين در منطقه اصفهان

بازديد اداره کل تشکيالت، روش ها و تعالی سازمانی وزارت نفت از منطقه تهران

برگزاری جلسه ارزيابی عملکرد مرکز مشاوره در منطقه اصفهان

برگزاری دوره های آموزشی مختلف در منطقه خليج فارس
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كه  است  خدمتي  وقت  نيمه  1.خدمت 
مقرر  كار  ساعات  نصف  آن  كار  ساعات 
هفتگي مي باشد كه معموال بر حسب نوع 
كار و اقتضاي عمليات براي هر يك از واحد 

ها،  نواحي و مناطق تعيين مي گردد. 
2.نحوه و ترتيب استفاده از ساعات شروع و 
خاتمه كار خدمت نيمه وقت طبق نظر مدير 
ذيربط با توجه به ساعات شروع و خاتمه كار 
واحد ها معين و در هيچ مورد كمتر از نصف 

ساعات كار مقرر هفتگي واحد متبوعه نخواهد بود. 
* تبصره( برقراري سرويس اياب و ذهاب در مدت خدمت نيمه وقت 

امكانپذير نمي باشد. 
3. به كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مي نمايند در دوران 
خدمت نيمه وقت،  نصف حقوق اصلي و فوق العاده ويژه و فوق العاده 
هاي مربوط به شغل و مزاياي ديگري كه به صورت مستمر پرداخت 
مي شود، تعلق مي گيرد. فوق العاده هاي متمم مناطق گرمسير جنوب 
و محروميت از تسهيالت زندگي از محدوديت مذكور مستثني بوده و به 

طور كامل پرداخت مي شود. 
4.حداقل مدت استفاده از خدمت نيمه وقت يك سال است كه از تاريخ 

اولين روز ماه مورد تقاضاي كارمند شروع مي شود. 
5.كارمندان پيماني و قراردادي مشمول اين مقررات نبوده و استفاده 
كارمندان رسمي اناث از مزاياي اين قانون موكول به پايان يافتن دوره 

كارآموزي يا موارد مشابه مي باشد. 
*تبصره( رعايت شرط رسمي در مورد كارمندان مشمول كه فرزند 
معلول با درجه معلوليت شديد  و خيلي شديد )به تشخيص سازمان 

بهزيستي كشور( دارند،  الزامي نيست.  
6. سنوات خدمت نيمه وقت بانوان منحصرا از لحاظ شرايط و سابقه 
خدمت الزم براي بازنشستگي به طور تمام وقت محسوب خواهد شد، 
ليكن در احتساب ميزان مقرري يا مستمري بازنشستگي، پاداش سنوات 
خدمت، اضافه شايستگي، اعطاي ترفيع و يا معادل ريالي آن و وام مسكن 

نصف مدت خدمت منظور و محسوب مي گردد. 
7.مدت استفاده از مرخصي استحقاقي ساالنه طبق ضوابط مربوط به 

كارمندان تمام وقت مي باشد. 
8.به كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده نمايند،  پاداش نوروزي با 

عنايت به ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي گردد. 
9.حقوق ايام مرخصي استحقاقي ساالنه و ساير مرخصي هاي با استفاده 
از حقوق مربوط به سنوات خدمت نيمه وقت بر مبناي نصف حقوق 

خدمت تمام وقت خواهد بود. 
10. مدت استفاده از مرخصي قبل و بعد از زايمان اينگونه كارمندان 
مشابه كارمندان تمام وقت و از لحاظ حقوق و فوق العاده شغل و مزايا 

تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت خواهد بود. 
11.پرداخت فوق العاده اضافه كاري و اعزام اين قبيل كارمندان به 
ماموريت جهت اشتغال به كار نيمه وقت يا تمام وقت ممنوع مي باشد. 

12.استفاده از خدمت نيمه وقت منوط به درخواست كتبي كارمند و 
اخذ موافقت هاي مربوطه و صدور حكم جداگانه در اين مورد مي باشد. 

منبـع:  مجموعـه مقـررات اداري و اسـتخدامي کارمنـدان وزارت نفـت.
)1395(. فصـل سـوم ؛ سـاعات و برنامـه کار، قسـمت 3-01-4 
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اداری و استخدامی

تدريس در  و  ها  به سخنرانی  رفتن  برای  انيشتين 
دانشگاه از راننده مورد اطمينان خود كمك می گرفت. 

راننده وی نه تنها ماشين او را هدايت می كرد بلكه هميشه در طول سخنرانی ها در ميان 
شنوندگان حضور داشت، طوری كه به مباحث انيشتين تسلط پيدا كرده بود! يك روز انيشتين 

در حالی كه در راه دانشگاه بود با صدای بلند گفت كه خيلی احساس خستگی می كند. راننده اش 
پيشنهاد داد كه آنها جايشان را عوض كنند و او جای انيشتين سخنرانی كند چرا كه انيشتين تنها در 
يك دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی كه سخنرانی داشت كسی او را نمی شناخت و طبعا نمی توانستند 
او را از راننده تشخيص دهند. انيشتين قبول كرد، اما در مورد اينكه اگر پس از سخنرانی سواالت سختی 
از وی بپرسند او چه می كند، كمی ترديد داشت. به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد 
ولی تصور انيشتين درست از آب در آمد. دانشجويان در پايان سخنرانی، شروع به مطرح كردن سواالت 
خود نمودند. در اين حين راننده باهوش گفت: سواالت شما به قدری ساده هستند كه حتی راننده من 
نيز می تواند به آنها پاسخ دهد. سپس انيشتين از ميان حضار برخاست و به راحتی به سواالت پاسخ داد 

به حدی كه باعث شگفتی حضار شد.
برداشت مديريتی

بی شك، خالقيت در حيات فردی و اجتماعی انسان ها، جايگاه ويژه ای دارد. تمام دستاوردهای تمدن 
بشری محصول خالقيت است. تقويت روحيه خالق در بين مديران و كاركنان و داشتن كاركنان خالق، 
نه تنها رمز موفقيت سازمان بلكه شرط اصلی بقای آن محسوب می شود.تفكر خالق هم به حل مساله 
و هم به اخذ تصميم های مناسب كمك می كند. اين مهارت افراد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای 
تجارب مستقيم خود ببينند و با بررسی آنها از زوايای مختلف راه حل های تازه ای پيدا كنند. حتی 
زمانی كه مشكلی وجود ندارد، با سازگاری و انعطاف بيشتری به زندگی روزمره بپردازند. هنر شكستن 
عادت ها، روزمرگی هاو الگوهای موجود را تفكر خالق می گويند. ايجاد الگوهای فكری جديد كه افراد 
را از الگوهای فكری رايج فراتر می برد، نيازمند تالش، مطالعه و انديشيدن مداوم است. ترغيب كاركنان 
به فعاليت های سازنده و ايجاد شرايطی برای افزايش عالقه كارمندان به كار، نمونه هايی از تفكر خالق 

هستند)صفحات 278 و 279(.
منبع: پاكدل، سعيد، ارسطو، ايمان.)1396(. گلستان مديريت، تهران: نشر نخبه سازان

داستانک ها و 
نکته های مدیریتی

   تفکر خالق
خدمت نيمه وقت بانوان 


