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 هقدهو
 

 
 

 تحقق اىداف سازهاى در گرً هدیریت زهاى
 

 

یکی اس راٍ ُای استفادٍ تِیٌَ اس سهاى تزرسی ایي ًکتَ است کَ در 

 حال حاضز چگًَْ اس ّقت خْد استفادٍ هی کٌین



 تعریف هدیریت زهاى

  ّ تذّیي اُذاف ّ اّلْیت ُا ّ تَ عثارتی هطخع ًوْدى ًیاسُا

 خْاستَ ُای کاری ّ تعییي هِوتزیي اهْر جِت تَ اًجام رساًیذى



فزآیٌذ هذیزیت 
 سهاى

ثثت ّ تٌظین ( 4
 تزًاهَ ُای کاری

تعییي اّلْیت ( 3
 ُا

 تزرسی عولکزد
تجشیَ ّتحلیل 

 ّظایف

ًَ هِن ًَ (پ
 فْری

 هِن یا فْری(ب
هِن ّ ( الف

 فْری

تزًاهَ ریشی ( 2
تزای اُذاف 

 ضغلی
 تعییي اُذاف( 1



تجشیَ  
تحلیل  
 ّظایف

 :ّظایف پ 

تیطتز ساعات کاری ضوا 
تَ ایي اهْر اختػاظ 

 پیذا هی کٌذ

 :ّظایف ب 

ّظایف غیز فْری ُستٌذ 
کَ هی تْاى سز فزغت 

 اًجام داد 
 :ّظایف الف 

سعی کٌیذ ُز رّس تعذادی 
اس ایي ّظایف فْری 
 ّدضْار رااًجام دُیذ



 نکات هٌرد تٌجو در هدیریت زهانی

تزًاهَ ریشی تزای یک رّس کاری 

ایجاد تعادل در تقاضا 

ّاقع تیٌی 

اًجام ارسیاتی الگُْای رفتاری کاری 

اًجام کارُای ًاخْضایٌذ 

تزًاهَ ریشی دراس هذت 

ًَتزًاهَ ریشی ساال 

 



 :  راه ىای باال بردى ضریب هٌفقیت اجرای برناهو ىا 

هزتة کزدى دفتز کاری 

 هزتة کزدى اّراق کاغذی 

ٍرسیذگی تَ پزًّذ 

  گشیٌص اطالعات 

تجشیَ ّ تحلیل اًگیشٍ ُا 

کسة اطالعات تَ رّس 

ادارٍ کزدى جلسات 



 ...چند نکتو 



 هطالعات هرتبط
 

  تزرسی راتطَ رفتارُای هذیزیت سهاى ّ استزص ضغلی در سزپزستاراى

تخص ُای داخلی ّ جزاحی تیوارستاى ُای آهْسضی ّاتستَ تَ داًطگاٍ  

 علْم پشضکی ّخذهات تِذاضتی درهاًی ضِیذ تِطتی

 

نتایج: 

تجشیَ تحلیل دادٍ ُا ًطاى داد کَ تیي رفتارُای هذیزیت سهاى ّ استزص  

دارا تْدى رفتارُای هذیزیت سهاى . ضغلی ُوثستگی هعکْص ّجْد دارد

سثة تخفیف استزص ضغلی هی گزدد لذا پیطٌِاد هی گزدد کلیَ ساسهاى ُا 

جِت تخفیف استزص ضغلی ّ رضایت ّعولکزد ضغلی ًسثت تَ تزقزاری 

 .دّرٍ ُای آهْسضی هذیزیت سهاى هثادرت ّرسًذ



 هطالعات هرتبط

ُوثستگی تیي استزص ّ هذیزیت سهاى 

 

 نتایج: 

اعوال هذیزیت سهاى تاعث هی ضْد تا آگاُی افزاد اس سهاى در 

استزص افشایص یافتَ ّ آًاى ّظایف خْد را تَ غْرت رّاًی  

تأثیز گذاضتَ ّ هطکالت سایکْ سْهاتیک استزص ّ فطارُای  

 رّاًی ًاضی اس کار را کاُص هی دُذ



 هطالعات هرتبط

سًذگی در پزستاراى -تأثیز آهْسش هذیزیت سهاى تزتعارؼ کار 

 

 نتایج: 

یافتَ ُای پژُّطی ًطاى داد کَ آهْسش هذیزیت سهاى تزکٌتزل 

سًذگی پزستاراى هْثز هی تاضذ لذا پیطٌِاد آهْسضی  -تعارؼ کار

هذیزیت سهاى در تزًاهَ ُای آهْسضی ضوي خذهت پزستاراى 

 .  قزار هی گیزد



 



THE END 


