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 قابلیت کارکنانبررسی میزان انطباق کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان با مدل بلوغ  :پروژه عنوان
 

 شركت توزيع برق استان خوزستان :كارفرما

 دكتر ادريس محمودي -دكتر فرج اهلل رحيمي :پژوهشگرتيم 

  ناظر:

  :پروژه شروع زمان

  :پروژه خاتمه زمان

 :پروژه اجراي زمان مدت

  صد انجام پروژه(:وضعيت نهايي پروژه )در

 :(ميليون ريال) قرارداد مبلغ

 )درصورت داشتن نمونه خارجي(: قيمت نمونه خارجي

 :و اثربخشي  جوييصرفه ميزان

 زمان انجام آن(؟ آيا نتايج تست ميداني/تحت استاندارد مشخص را دارد )ذكر نوع گزارش تست، محل انجام آن، تاريخ شروع و مدت

 ؟باشدميسازي انجام فازهاي تکميلي قبل از تجاري منددارد و يا نيازوجود مرحله سازي در اين آيا امکان تجاري
 

 (:به ضرورت اجراي پروژه شده است كه منجر موجود مشکالتتعريف مسئله )

 ضعف كاركرد برخي فرآيندهاي نظام مديريت منابع انساني در شركت توزيع برق استان خوزستان -
 

 

  :خط( 3)حداكثر  پروژه اجراي از هدف

 مديريت منابع انساني بر اساس مدل بلوغ قابليت كاركنان فرآيندهايتعيين سطح بلوغ  -

 مديريت منابع انساني فرآيندهايبهبود مستمر  -

 افزايش رضايتمندي و بهبود عملکرد كاركنان شركت توزيع برق استان خوزستان -
 

 :خط( 6)حداكثر )مراحل انجام كار و نتايج كسب شده( پروژه گزارش خالصه

 سازي براي شناخت وضع موجود)عارضه يابي( بر اساس الگو: آماده 1مرحله -

 : اجراي عارضه يابي بر اساس الگو2مرحله -

 : تحليل و گزارش نتايج عارضه يابي3مرحله -

 : تعريف پروژه هاي بهبود و ارايه گزارش نهايي4مرحله -
 

 :پژوهشي دستاورد زيست محيطي( و )فني مزاياي و هاويژگي

 شناسايي نقاط ضعف و نقاط قوت نظام مديريت منابع انساني شركت توزيع برق استان خوزستان -

 اعالم سطح بلوغ)وضعيت موجود( فرآيندهاي مديريت منابع انساني شركت توزيع برق استان خوزستان -

 خوزستانمعرفي عارضه هاي هريک از فرآيندها و نتايج مديريت منابع انساني شركت توزيع برق استان  -

 تدوين نقشه راه و ارايه راهکارهاي عملياتي جهت بهبود فرآيندهاي مديريت منابع انساني شركت توزيع برق استان خوزستان  -
 

 

 :نحوه انتشار دانش تحقيقاتي حاصله )مقاله، كتاب و سمينار(

 كتابچه گزارش -
 

 نهايي(: محصول و نتايج از عکس 4 پروژه )حداقل عکس
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