علی شجاع
نماینده دبیرخانه آکادمی توسعه شایستگی
شرکت ملی گاز ایران

گامی دیگر در مسیر تجهیز شرکت ملی گاز ایران به سیستم ارزیابی و توسعه شایستگی ؛

آکادمی توسعه شایستگی

زیرمجموعه  :اداره طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی
راه اندازی  :در سال  1392با حمایت مدیران ارشد سازمان
جامعه مخاطب  :شاغلین/مستعدین احراز مشاغل مدیریتی در سطوح سازمانی سرپرستی و مدیریتی

سوابق اجرایی :ارزیابی  1162نفر از کارکنان شرکت
ظرفیت  :ارزیابی حداکثر  400نفر در سال
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
مدیریت توسعه منابع انسانی
طرح و بر نامه ریزی نیروی
انسانی

آموزش و تجهیز نیروی
انسانی

آموزش تخصصی

آموزش مدیریت

برنامه ریزی نیروی
انسانی و طرحهای
جانشینی

كانون ارزیابی

آمار تعداد نفرات ارزیابی شده طی سالهای 96-92
سال

1392

1393

1394

1395

1396

جمع

تعداد ارزیابی

84

180

307

400

191

1162

تعداد کارکنان واجد شرایط اولیه حضور در کانون ارزیابی

4114

کارکنانی که ارزیابی شده اند(پایه شخصی  16به باال)

1162

کارکنانی که نیاز به ارزیابی دارند(پایه شخصی  16به باال)

2952

در مسير تجهيز شركت ملي گاز ايران به

سیستم ارزیابی و توسعه شایستگی

گامي ديگر :

آكادمی توسعه شایستگی

بررسي تركيب و وضعيت مؤلفه هاي شايستگي در سوابق ادواري كانون ارزيابي
تهيه الگوي پايلوت توسعه (با تأكيد بر روش ها و ابزارهاي توسعه تعاملي)
برنامه ريزي و اجراي طرح پايلوت (براي جمع منتخبين و مستعدين)
بررسي و صحه گذاري نتايج بر اساس بازخوردهاي مستقيم از فراگيران
مطالعه و بررسي روش ها و ابزارهاي قابل استفاده در توسعه شايستگي

طراحي و راه اندازي آكادمي توسعه شايستگي

مالحظات مورد نظر در اجراي برنامه هاي توسعه در آكادمي:
 )1لزوم استفاده از روش هاي تعاملي و تكنيك هاي پايش يادگيري

 )2لزوم استفاده از ابزارها و تكنيك هاي بروز در توسعه شايستگي
 )3تمركز بر نتايج عيني و شواهد قابل دفاع در خصوص اثربخشي

 )4نظم و انسجام در برگزاري و حضور فعال فراگيران در برنامه ها

اهداف  /ماموريت آكادمي توسعه شايستگي گاز :
 )1توسعه یكپارچه و هماهنگ شایستگی هاي مدیریتی در بدنه شركت (توسعه فرهنگ مدیریت مشترک)
 )2كمك به ارتقاء فرهنگ شایسته ساالري از طریق متناسب سازي سطح شایستگی هاي مدیران
 )3طراحی و بروزرسانی روش ها و ابزارهاي توسعه شایستگی متناسب با مقتضيات شركت و بازخوردهاي ارزیابی كاركنان در كانون ارزیابی .

شعار آكادمي توسعه شايستگي گاز :

آموزش براي زندگی
وظیفه ما پرورش كارمند خوب نیست .شايستگي چیزی فراتر از
كارمند خوب بودن است .انسان های شايسته الزامأ كارمندان

خوبي هم خواهند بود.

طراحی و تدوین پودمان های
توسعه ای

ارسال پروفایل توسعه شایستگی
به برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسایی و عقد قرارداد با
مجریان

تعیین مراکز اجرایی
فراخوان ثبت نام فراگیران
در پودمان های توسعه ای

تحلیل نتایج کلی کانون
ارزیابی

اجرای پودمان های توسعه ای
صدور گواهینامه های
شایستگی

موتورهاي توسعه در آكادمي :
ماژول های آموزشی

کارگاههای آموزشی  2/5روزه مرتبط با محورهای شایستگی هر پودمان همراه با تمرین های عملی و بازی های مرتبط
که برای تمامی فراگیران پودمان اجرا می گردد.

فعالیت ها و تکالیف
تعقیبی

تکالیف عملی و تمرین های رفتاری مرتبط با محورهای شایستگی هر پودمان و متناسب با پروفابل های شایستگی
افراد که به صورت فردی یا گروهی از فراگیران درخواست می گردد.

کوچینگ فردی

بازخوردهای اختصاصی به فراگیران در خصوص کیفیت حضور در پودمان و راهکارهای تقویت اثربخشی برنامه های
توسعه ای در فرد که در جلسات انفرادی ارائه می گردد.

کوچینگ گروهی

جمع بندی و ارائه بازخورد کلی در خصوص اجرای برنامه های پودمان و نحوه بکارگیری اموخته ها در محیط کار و
زندگی که در جمع همه فراگیران ارائه می گردد.

فرايند توسعه در آكادمي :
بررسی پروفایل
ارزیابی فراگیران
تدوین لوح فردی
توسعه شایستگی

اجرای ماژول
آموزشی اول

اجرای ماژول
آموزشی دوم

فعالیت ها و
تکالیف تعقیبی

فعالیت ها و
تکالیف تعقیبی

فعالیت ها و
تکالیف تعقیبی

کوچینگ فردی

کوچینگ فردی

کوچینگ فردی

کوچینگ گروهی

اجرای ماژول
آموزشی سوم

صدور و اعطای
گواهینامه
تدوین پروفایل
توسعه فردی

• طعم زندگی از دریچه تعامل
و ارتباطات

پودمان

پودمان

ارتباطات ارثبخش

مدرييت كارآمد

پودمان

• شناخت بر پایه تفکر و
کشف روابط منطقی

ت
تفكر و حليل گري

• موفقیت در مدیریت و کامیابی
در هدف

پودمان

مدرييت رب خود

• نگاهی به خود؛ زیربنایی برای
توسعه

پودمان ارتباط اثربخش
 )4توان مذاکره و اقناع

 )1برقراری ارتباط مؤثر

مولفه های
شایستگی تحت  )2ساخت شبکه اجتماعی
پوشش

 )5قاطعیت
 )6ارتباط نوشتاری

 )3گوش دادن فعال

تعداد فراگیران
ثبت نام شده

تعداد ماژول های
برنامه ریزی شده

ساعت آموزشی
برنامه ریزی شده

پراکندگی فراگیران

 7آذرماه 96

25

2

 48ساعت

ستاد و  9شرکت فرعی

تاریخ اختتامیه

تعداد فراگیران
حاضر در پودمان

تعداد ماژول های
برگزار شده

ساعت آموزشی
برگزار شده

میانگین اثربخشی
سطح واکنش

 11بهمن 96

22

2

 48ساعت

 88درصد

تاریخ افتتاحیه

پودمان مدیریت بر خود
 )4ریسک پذیری

 )1اعتماد به نفس

مولفه های
شایستگی تحت  )2هوش هیجانی
پوشش

 )5مدیریت استرس
 )6انعطاف پذیری

 )3سرسختی

تعداد فراگیران
ثبت نام شده

تعداد ماژول های
برنامه ریزی شده

ساعت آموزشی
برنامه ریزی شده

پراکندگی فراگیران

20آذرماه 96

24

3

 48ساعت

ستاد و  13شرکت فرعی

تاریخ اختتامیه

تعداد فراگیران
حاضر در پودمان

تعداد ماژول های
برگزار شده

ساعت آموزشی
برگزار شده

میانگین اثربخشی
سطح واکنش

 16اسفندماه 96

19

2

36

 80درصد

تاریخ افتتاحیه

پودمان تفكر و تحليل گري
 )4تفکر تحلیلی

 )1کالن نگری

مولفه های
شایستگی تحت  )2تفکر خالق
پوشش

 )5تفکر استراتژیک

 )3توانایی حل مسأله

تعداد فراگیران
ثبت نام شده

تعداد ماژول های
برنامه ریزی شده

ساعت آموزشی
برنامه ریزی شده

پراکندگی فراگیران

12آذرماه 96

25

3

 48ساعت

ستاد و 11شرکت فرعی
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تعداد فراگیران
حاضر در پودمان

تعداد ماژول های
برگزار شده

ساعت آموزشی
برگزار شده

میانگین اثربخشی
سطح واکنش

 12اسفندماه 96

21

3

48

84درصد

تاریخ افتتاحیه

پودمان مدیریت كارآمد
 )4سازماندهی

 )1برنامه ریزی

مولفه های
شایستگی تحت  )2تیم سازی و کار تیمی
پوشش

 )5پایش و کنترل
 )6مسئولیت پذیری

 )3تعهد

تعداد فراگیران
ثبت نام شده

تعداد ماژول های
برنامه ریزی شده

ساعت آموزشی
برنامه ریزی شده

پراکندگی فراگیران

 23بهمن ماه 96

25

3

 48ساعت

ستاد و  17شرکت فرعی

تاریخ اختتامیه

تعداد فراگیران
حاضر در پودمان

تعداد ماژول های
برگزار شده

ساعت آموزشی
برگزار شده

میانگین اثربخشی
سطح واکنش

29اردیبهشت
ماه 97

25

0

0

-

تاریخ افتتاحیه

