


 دکتر علی بزرگی امیری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 رئیس مرکز مطالعات مهندسی فرآیند ومدیریت منابع دانشگاه

 برآورد تعداد نیروی انسانی مبتنی بر فرآیندها
Email: alibozorgi@ut.ac.ir 

 Tel: 0912 605 52 45 



 کرونا و تغییر کسب وکار

 alibozorgi@ut.ac.ir 3علی بزرگی امیری؛ 

کرونا و تاثیر در 
تغییر فعالیت 
 کسب و کارها

تعطیلی یا 
جابجایی 

 کسب و کارها

افزایش 
خدمات/تولید  

تغییر خط 
خدمات/تولید  

توقف 
فرآیندها 

 کسب و کارها



 غفلت از فرآیند ها

 alibozorgi@ut.ac.ir 4علی بزرگی امیری؛ 

 بازبینی و پایش مستمر و دقیق خدمات و فرآیندها

 تغییرات ایجاد شده از طریق ظهور ویروس کرونا و گسترش آن 

 ظهور و بروز تغییرات اساسی و استراتژیک در سازمان ها

 از مهم ترین و پرتکرارترین پروژه ها برای اجرای مدیریت فرآیندهای کسب وکار

 ایجاد تغییرات بنیادین در سازمان ها

 غفلت از موضوع فرآیندها: دوران کرونا و حیات کسب و کارها 



 بررسی و بازطراحی فرآیند متناسب با بحران

 alibozorgi@ut.ac.ir 5علی بزرگی امیری؛ 

 سازمان هایی که فروش آن ها کاهش یافته است

 فرآیندهای مالی فرآیندهای تحقیق و توسعه

 سازمان هایی که به دورکاری روی آورده اند

 فرآیندهای محاسبه حقوق
فرآیندهای مدیریت  

 کارکرد

فرآیندهای برگزاری  
 جلسات

فرآیندهای پایش و 
 مدیریت عملکرد کارکنان

خدمات مواجه شده اند/سازمان هایی که خط تولید یا ارائه خدمات خود را تغییر داده اند یا با کاهش یا افزایش تولید  

 فرآیندهای مالی فرآیندهای برنامه ریزی تولید فرآیندهای مدیریت منابع انسانی



 فرآیند

 alibozorgi@ut.ac.ir 8علی بزرگی امیری؛ 

  یا كاال خدمت، یک كه ساختاریافته و باهم مرتبط های فعالیت از ای مجموعه•
  متقاضی یک برای (معین هدف یک تحقق منظور به) را مشخصی اطالعات

 .كند می تولید و ایجاد معین،
 



 فرآیند

 alibozorgi@ut.ac.ir 9علی بزرگی امیری؛ 

Activity 



 انواع فرآیندهای کسب وکار

 alibozorgi@ut.ac.ir 10علی بزرگی امیری؛ 

 اصلی

 پشتیبانی

 مدیریتی

 اطمینان از میزان اثربخشی عملکرد سازمان•
 باال بردن سطح کارایی زنجیره ارزش در سازمان•
 نقش موثر در پیشبرد فرآیندهای دیگر•
برنامه ریزی راهبردی، مدیریت سرمایه : مانند•

 ...گذاری و

 تامین مامویت سازمان•
 ذی نفعانمستقیماً ایجاد ارزش برای مشتری و •
 مشتریتا  کنندگان ازتأمین مستقیم های فعالیت•

 مدیریت منابع و زیرساخت های فرآیندها•
 ...  و  فاوامدیریت منابع انسانی، مالی، : مانند•



 وظیفه گرایی -فرآیندگرایی 

 alibozorgi@ut.ac.ir 11علی بزرگی امیری؛ 



 مدیریت فرآیند

 alibozorgi@ut.ac.ir 12علی بزرگی امیری؛ 



 معماری فرآیندی

 alibozorgi@ut.ac.ir 13علی بزرگی امیری؛ 



 فرآیندهای منابع انسانی

 alibozorgi@ut.ac.ir 15علی بزرگی امیری؛ 



 فرآیندهای منابع انسانی

 alibozorgi@ut.ac.ir 16علی بزرگی امیری؛ 

APQC34000مدل تعالی منابع انسانیفیلیپسPCMM

همسویی عملکرد سازمانیاستراتژی منابع انسانی فرایند استراتژی های منابع انسانیرهبری و استراتژی منابع انسانی تدوین استراتژی منابع انسانی

همسویی عملکرد سازمانیاستراتژی منابع انسانی فرایند استراتژی های منابع انسانیرهبری و استراتژی منابع انسانیتوسعه و پیاده سازی استراتژی و سیاست های نیروی کار       

همسویی عملکرد سازمانیاستراتژی منابع انسانی فرایند استراتژی های منابع انسانیرهبری و استراتژی منابع انسانینظارت و به روز رسانی استراتژی، برنامه ها و سیاست ها     

تحلیل و توسعه شایستگیتوسعه منابع انسانیتوسعه کارکنانتحلیل و توسعه شایستگی ها توسعه مدل های مدیریت شایستگی     

بهبود مستمر قابلیت هابرنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت نیازمندی ها به نیروی انسانی       

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل استخدام/ منبع یابی داوطلبان      

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل غربال کردن و انتخاب داوطلبان  

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت استخدام جدید/ استخدام دوباره    

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت اطالعات داوطلبان  

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت جهت گیری و استقرار کارمندان     

مدیریت عملکردتوسعه منابع انسانیمدیریت عملکردمدیریت عملکرد کارکنان و پاداش مدیریت عملکرد کارکنان  

آموزش و توسعه توسعه منابع انسانیتوسعه کارکنانآموزش، یادگیری و مدیریت دانشمدیریت توسعه کارکنان    

آموزش و توسعه توسعه منابع انسانیتوسعه کارکنانآموزش، یادگیری و مدیریت دانشتوسعه و آموزش کارکنان   

روابط کار و کارکنان روابط کار و کارکنان روابط داخلی/ خارجیروابط کار و سالمت جامع منابع انسانیمدیریت روابط نیروی کار      

روابط کار و کارکنان روابط کار و کارکنان روابط داخلی/ خارجیروابط کار و سالمت جامع منابع انسانیمدیریت فرایند چانه زنی جمعی     

فرهنگ مشارکتیروابط کار و کارکنان روابط داخلی/ خارجیپیشنهادات و نوآوری مستمر مدیریت مشارکت نیروی کار    

جبران خدمات جبران خدمات منابع انسانیپاداش و جبران خدمتحقوق و مزایامدیریت و توسعه برنامه های پاداش دهی، شناخت و انگیزشی     

ا      جبران خدمات جبران خدمات منابع انسانیپاداش و جبران خدمتحقوق و مزایامدیریت مزای

جبران خدمات جبران خدمات منابع انسانیپاداش و جبران خدمتحقوق و مزایامدیریت حمایت و نگهداشت کارکنان   

جبران خدمات جبران خدمات منابع انسانیپاداش و جبران خدمتحقوق و مزایامدیریت حقوق و دستمزد    

توسعه کارراهه شغلی تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلیمدیریت فرآیند ارتقا و تنزل    

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت انفصال      

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت بازنشستگی    

مدیریت مرخصی ها و غیبت ها    

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل توسعه و اجرای حمایت از کارکنان تعدیل شده جهت استخدام مجدد  

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت برنامه ریزی نیروی کار   

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل انتقال کارکنان و مدیریت کارهای واگذار شده   

مدیریت فرآیند گزارش دهی     

برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارمندیابیبرنامه ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل مدیریت فرآیند جستجوی کارکنان   

مدیریت داده ها و سیستم های منابع انسانیسیستم های اطالعاتی منابع انسانیمدیریت و نگهداری داده های کارکنان  

مدیریت داده ها و سیستم های منابع انسانیسیستم های اطالعاتی منابع انسانی مدیریت سیستم های اطالعاتی منابع انسانی     

آموزش و توسعه توسعه منابع انسانیتوسعه کارکنانآموزش، یادگیری و مدیریت دانشتوسعه و مدیریت معیارهای کارکنان     

مدیریت داده ها و سیستم های منابع انسانیسیستم های اطالعاتی منابع انسانیتوسعه و مدیریت سیستم های حضور و غیاب   

فرهنگ مشارکتیپیشنهادات و نوآوری مستمر مدیریت/ گردآوری پیشنهادات و انجام پژوهش کارکنان     

روابط کار و کارکنان روابط کار و کارکنان روابط داخلی/ خارجیروابط کار و سالمت جامع منابع انسانیتوسعه برنامه ارتباطی کارکنان     

انجام نظرسنجی تعهد شغلی کارکنان  

روابط کار و کارکنان روابط کار و کارکنان روابط داخلی/ خارجیروابط کار و سالمت جامع منابع انسانی مدیریت روابط اتحادیه ها



 فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

 alibozorgi@ut.ac.ir 17علی بزرگی امیری؛ 



 مهمترین مزایا

 alibozorgi@ut.ac.ir 18علی بزرگی امیری؛ 

 مدیریت و توزیع بهینه منابع موجود و در دسترس؛1.

 سازی واحدهای سازمان و ارائه خدمات بهتر به ذینفعان؛ چابک2.

 وری و كارایی نیروی انسانی واحدها؛ افزایش بهره3.

 كمک به برنامه ریزی نیروی انسانی و كاهش هدررفت این ظرفیت ارزشمند؛4.

 های جدید با نیروی انسانی موجود؛ انجام فعالیت5.

 بهبود شاخص های فرآیندها؛6.

 تخصیص علمی منابع انسانی به واحدها و ایجاد توازن و عدالت سازمانی؛7.

 های ضروری؛ شغل/های غیرضروری و ایجاد فرآیندهای شغل/حذففرآیندهای8.

 بهبود فرآیند ارزشیابی و مدیریت عملكرد كاركنان؛9.

 كمک به برنامه ریزی جهت تجهیزات و منابع مورد نیاز؛01.



 اهداف

 alibozorgi@ut.ac.ir 19علی بزرگی امیری؛ 

 :هدف اصلی

 تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمانی؛

 :اهداف فرعی
 فرآیندها و فعالیت ها؛ ،فرآیندهاكلیه حوزه ها، گروه شناسایی 1.
 ؛...غیرفرآیندی، گزارشات، جلسات، شوراها، كمیته ها، كارگروه ها وهای  فعالیتشناسایی كلیه 2.
 عارضه یابی سریع بندهای یک و دو به منظور شناسایی فرصت های بهبود قابل اجرا؛3.
 احصاء معماری فرآیندهای سازمان و تصویری از وضعیت بهبودیافته بندهای یک و دو؛4.
 ؛مجموعه امورات بند چهارزمانسنجی حجم سنجی و 5.
 تعیین ضرایب عملكردی، بیكاری های مجاز، ساعات در دسترس؛6.
 برآورد نیروی انسانی پست ها با بكارگیری تكنیک های مختلف برآورد متناسب با ماهیت شغل؛7.
 بازنگری و بروز رسانی شرح وظایف پست های سازمانی؛8.
 تعیین میزان اضافه كاری مجاز واحدهای سازمانی؛9.

 تعیین میزان كارایی كاركنان و نظام پاداش بهره وری؛01.

 ؛ساختار و فرآیندها به منظور ارتقاء سطح بلوغ سازمانپیشنهادات بهبود در حوزه 11.

 



 چرخه اجرایی

 alibozorgi@ut.ac.ir 20علی بزرگی امیری؛ 

     

20 20 

شناسایی فرآیندهای مغفول مانده و 
 حجم سنجی و زماسنجی

 برآورد نیروی انسانی واحدها

   فرآیندها، بندی اولویت و شناسایی
 فرآیندها سریع یابی عارضه و کار گردش احصاء

 % 30 ها؛ فعالیت زمانسنجی و سنجی حجم
 اولفاز 

 فاز دوم
 فاز سوم

 چهارمفاز 

 یابی سریع فرآیندها احصاء گردش کار و عارضه
 % 40حجم سنجی و زمانسنجی فعالیت ها؛ 

 یابی سریع فرآیندها احصاء گردش کار و عارضه
 ،% 30زمانسنجی فعالیت ها؛ 

های   حجم سنجی و زمانسنجی فعالیت
 ...غیرفرآیندی و 



 گام های اجرایی پروژه

 alibozorgi@ut.ac.ir 21علی بزرگی امیری؛ 

 كارگاه آشنایی با كلیات پروژه  -
(a تشریح اهمیت و ضرورت انجام پروژه، روال اجرایی پروژه، بیان انتظارات از كاركنان در جهت هر

 كل كاركنان-پروژه  های چه بهتر انجام شدن پروژه به منظور كاهش ریسک
(bبازنگری برنامه استراتژیک، خدمات و اهداف شركت به منظور تصمیم گیری های استراتژیک 
(c احصاء فرآیندها و تعیین ادارات درگیر، متولیان فرآیند و كارشناسان درگیر در هرفرآیند-

 روسای ادارات
(dمدیر امور و روسای ادارات-عملكرد-اولویت بندی فرآیندها از منظر اهمیت 
(eاولویت بندی ادارات و پست های سازمانی 

 
 كارگاه آموزشی ترسیم و بهبود فرآیندها -

(aآموزش نوتاسیونBPMN.2   به كاركنان امور و ترسیم یک فرآیند نمونه 
(b و بهبودفرآیند( چک لیست)آموزش تكنیک های عارضه یابی 
(cآموزش تكنیک های حجم سنجی و زمانسنجی 
(dانجام اقدامات فوق بر روی یک فرآیند نمونه توسط هر اداره 
(e (زمان مصاحبه -3جدول )تعیین مهلت زمانی برای ترسیم فرآیندها و زمانبندی جلسات مصاحبه 

 
 

 



 گام های اجرایی پروژه

 alibozorgi@ut.ac.ir 22علی بزرگی امیری؛ 

 30 -جلسات مصاحبه با متولی و كارشناسان هرفرآیند با حضور یک یا دونفر از خارج از امور سرمایه انسانی -
 درصد فرآیندها

(a (  از پیش)تایید شده متولی فرآیند ( روی كاغذ یا ویزیو یا ویژوال)بازبینی فرآیند وضع موجود 
(b كلیات فرآیند  -1بازبینی جدول شماره 
(cبازبینی مشكالت و پیشنهادات كوتاه مدت و بلند مدت مربوط به هر فرآیند 
(dزمانسنجی فرآیندها و تعیین ضرایب عملكرد افراد و الونس ها، محاسبه زمان های نرمال و استاندارد 

 اتمام فاز اول------------------------------
   

 40 -جلسات مصاحبه با متولی و كارشناسان هرفرآیند با حضور یک یا دونفر از خارج از امور سرمایه انسانی -
 درصد فرآیندها

(a (  از پیش)تایید شده متولی فرآیند( روی كاغذ یا ویزیو یا ویژوال)بازبینی فرآیند وضع موجود 
(b كلیات فرآیند  -1بازبینی جدول شماره 
(cبازبینی مشكالت و پیشنهادات كوتاه مدت و بلند مدت مربوط به هر فرآیند 
(dزمانسنجی فرآیندها و تعیین ضرایب عملكرد افراد و الونس ها، محاسبه زمان های نرمال و استاندارد 

 اتمام فاز دوم  ------------------------------
 

 



 گام های اجرایی پروژه

 alibozorgi@ut.ac.ir 23علی بزرگی امیری؛ 

 30 -جلسات مصاحبه با متولی و كارشناسان هرفرآیند با حضور یک یا دونفر از خارج از امور سرمایه انسانی -
 درصد فرآیندها

(a (  از پیش)تایید شده متولی فرآیند( روی كاغذ یا ویزیو یا ویژوال)بازبینی فرآیند وضع موجود 
(b كلیات فرآیند  -1بازبینی جدول شماره 
(cبازبینی مشكالت و پیشنهادات كوتاه مدت و بلند مدت مربوط به هر فرآیند 
(dزمانسنجی فرآیندها و تعیین ضرایب عملكرد افراد و الونس ها، محاسبه زمان های نرمال و استاندارد 
(eبازبینی فعالیت های غیرفرآیندی هر پست و مشكالت و پیشنهادات بهبود و زمانسنجی آنها 
(fبرآورد نیروی انسانی هر واحد 

 اتمام فاز سوم ------------------------------
 كارگاه آموزشی فرآیندهای منابع انسانی -

(aمعرفی فرآیندهای منابع انسانی در مدل های مرجع و استانداردها 
(bاولویت بندی و انتخاب فرآیندهای مغفول مانده برای متناسب با برنامه ها و در تعامل با مدیران 
(cتعیین اداره متولی و فرد متولی هر فرآیند مغفول مانده منتخب 
(dبرآورد زمان و تخمین برآورد نیروی انسانی هر فرآیند مغفول مانده منتخب 
(e جمع بندی نهایی نیروی انسانی هر واحد 

 اتمام فاز چهارم ------------------------------
 

 



 پروژه  عینیخروجی های 
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 سازمان اهداف و خدمات استراتژیک، های برنامه در بازنگری1.

 فرآیندها؛ مراتبی سلسله نمودار طراحی/مطلوب وضعیت در سازمان فرآیندهای ارزش زنجیره طراحی2.

 ؛("شغل-فرآیند" ،"اداره-فرآیند") مسولیت-واگذاری ماتریس تدوین3.

 آن؛ برای بندی اولویت نظام طراحی و سازمان فرآیندهای استخر4.

 ؛Visual Paradigm افزار نرم در BPMN.2 استاندارد براساس فرآیندها كار گردش احصاء5.

 فرآیندها؛ زمانسنجی و سنجی حجم6.

 سازمان؛ دسترس در زمان مجاز، های بیكاری عملكردی، ضرایب برآورد7.

 ها؛ آن زمانسنجی و سنجی حجم و غیرفرآیندی های فعالیت كشف8.

   فرآیندها؛ بهبود راهكارهای ارائه و مشكالت شناسایی9.
   جدید؛ حجم و زمان برآورد و كار گردش ارائه و فرآیندها در بهبود راهكارهای برخی اعمال01.
  مانده؛ مغفول فرآیندهای شناسایی و مرجع های مدل تطبیقی مطالعه11.
 سازمان؛ های برنامه و اهداف با متناظر مانده مغفول فرآیندهای بندی اولویت21.
 منتخب؛ مانده مغفول فرآیندهای زمانسنجی و سنجی حجم31.
 سازمانی؛ واحدهای انسانی نیروی برآورد41.
 ادارات؛ مجاز های كاری اضافه میزان تعیین جهت مدلی ارائه51.
 سازمانی؛ واحدهای انسانی نیروی تعداد برآورد جهت سازمان مدیران برای یار تصمیم سامانه یک ارائه61.
 سازمانی؛ های پست وظایف شرح بروزرسانی71.
 فرآیندها؛ نیز و فرآیندها بر مبتنی ساختار با مرتبط بهبود پیشنهادات81.
 شامل كار حین استفاده مورد مختلف های تكنیک فرآیند، مفاهیم) بررسی مورد موضوعات با متناسب كارشناسان و مدیران آموزش 91.

 ؛(انسانی نیروی برآورد ضرایب، برآورد زمانسنجی، فرآیند، آنالیز فرآیند، كار گردش و BPMN.2 استاندارد فرآیندها، شناسایی



 طراحی سامانه هوشمند  برنامه ریزي منابع انسانی
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 توضیح برخی گزاره ها
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 گردش کار انتصاب و ارتقاء کارکنان
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 تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیند

  (Input) فرآیند هایورودی محور1.

 (Output) فرآیند هایخروجی محور2.

 (Work flow) فرآیند کار گردش محور3.

 (Structural) فرآیند یافتگی ساختار درجه محور4.

 (Participation) فرآیند در پذیری مشارکت درجه محور5.

 (Resource and Infrastructure) فرآیند هایزیرساخت و منابع محور6.

 (.Process Control and Manag) فرآیند مدیریت و کنترل محور7.
 Job Description and Job) احراز شرایط و شغل شرح درگیر، های سمت8.

Specification) 
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 تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیند

 alibozorgi@ut.ac.ir 29علی بزرگی امیری؛ 

 ضایعات تحلیل و افزوده ارزش تحلیل•
 ریشه ای دالیل تحلیل•
 آثار ارزیابی و مشکالت مستندسازی•
 تطبیقی مطالعات•
 دلفی روش - فکری طوفان•
 آفرینی نقش•
 ذینفعان تحلیل•

•Service Blueprint 

 مکانیزاسیون درصد نمودار•

•RACI 

•CRUD-داده جریان گردش نمودار 
•IPOO 
•WCA 
 باز/بسته های پرسشنامه•

 
 

 

 فرایندها عملکرد ارزیابی•

 جریان تحلیل•
   عملکرد – زمان نقشه•
 ارزش جریان نقشه•

 هزینه تحلیل•
 صف تحلیل•
 سازی شبیه•
 فرآیندکاوی•

 

 



 کارسنجی و زمانسنجی
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 کارسنجی و زمانسنجی
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 فرم کارسنجی 
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دوره تکرار فعالیت فرد مصاحبه شوندهعنوان شغل شرح فعالیتعنوان فرآیند 
متوسط تعداد دفعات انجام 

فعالیت در دوره تکرار

متوسط زمان انجام 

فعالیت

متوسط تعداد دفعات انجام 

فعالیت در هر ماه

ضریب 

عملکرد

زمان نرمال انجام 

فعالیت

درصد اضافات 

مجاز

زمان استاندارد 

انجام فعالیت

زمان مورد نیاز انجام فعالیت 

در ماه )دقیقه(

زمان مورد نیاز انجام فعالیت در 

ماه )ساعت(



 محاسبه زمان مفید کاری فرد در ماه 
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توضیحات زمان
با احتساب 365 روز، 52 روز پنجشنبه، 53 روز جمعه، تعطیالت ساالنه 23 روز(18.50

هر روز 8 ساعت و 48 دقیقه می باشد. )44 ساعت در هفته  یا 8.8 ساعت در روز(162.80

30.00نماز و ناهار در روز 

0.00شناوری صبح و عصر در روز 

شامل استقرار و روشن کردن کامپیوتر و ... می باشد.15.00آمادگی آغاز کار در روز

شامل جمع کردن وسایل، خاموش کردن کامپیوتر  و ... می باشد.15.00آمادگی پایان کار در روز

شامل40 ساعت آموزش در سال درنظر گرفته شده است.10.00آموزش در روز 

شامل خرابی دستگاه، نصب نرم افزار و ... که می تواند دو مرتبه در سال و هر مرتبه 12 ساعت در نظر گرفته شود.10.00تنظیم دستگاه در روز 

60.00پاسخ گویی به ارباب رجوع و تماس های تلفنی

شامل فعالیت هایی که در قالب فرآیندها و فعالیت های از پیش تعریف شده نمی گنجد، از قبیل جلسه با مدیر واحد30.00خارج برنامه در روز 

170.00

2.83

3145.00

52.42

110.38

5.97

مجموع کسورات در روز )دقیقه(

عنوان 
تعداد روز کاری در ماه 
ساعت حضور در ماه

ه(
یق

دق
ی )

مان
ت ز

ورا
س

ک

مجموع کسورات در روز )ساعت(

مجموع کسورات در ماه )ساعت(

مجموع کسورات در ماه )دقیقه(

ساعت در دسترس در ماه

ساعت در دسترس در روز 



 فرم تعیین ضریب اضافات مجاز

 alibozorgi@ut.ac.ir 34علی بزرگی امیری؛ 

نیازهای 

شخصی
ایستادنخستگی 

موقعیت های 

غیرطبیعی
یکنواختی فکریتنش شنواییتنش بیناییشرایط محیطشرایط نوراعمال نیرو

یکنواختی 

فیزیکی
تنش فکری

0.060.04000000.0200.0100.010.14آموزش1

نام ادارهردیف

بیکاری های مجاز
مجموع بیکاری 

مجاز
اضافات متغیر                            اضافات ثابت



 روش های برآورد تعداد نیروی انسانی
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 کیفی هایروش -1
 مدیریتی قضاوت -1-1•
 دلفی روش -1-2•
 صفر مبنای بر پیش بینی -1-3•

   کمی هایروش -2
 روند اساس بر پیش بینی -2-1•
 (خدمت فضای بر مبتنی مثال) سازیشاخص روش -2-2•
 آماری هایتحلیل روش -2-3•

 شبیه سازی روش -2-4•

 كار مطالعه روش -2-5•
 ارلنگ گر محاسبه -2-6•
 بندی شیفت -2-7•



 برخی از چالش ها
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 فعلی انسانی منابع آموزش•
 رو پیش اطالعات فناوری های برنامه و فعلی های سامانه سطح•
 ماژور فورس های پروژه وجود•
 مورد حسب ها دستورالعمل و قوانین ابالغات•
   مکانی های محدودیت•
  آن با متناظر کارکنان وری بهره و دورکاری•
 زودهنگام بازنشستگی/شغلی جابجایی حتی یا استخدام امکان عدم•

 



 دو مورد از آخرین تجربیات
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 با سپاس از حسن توجه شما عزیزان
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 راه ارتباطی با مركز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع
Email: alibozorgi@ut.ac.ir – utbperm@gmail.com 

Tel: 98 912 605 52 45 – 98 21 8208 4160 

Telegram: @BPERM_UT 

Instagram: https://bit.ly/3gfYl5f 

mailto:alibozorgi@ut.ac.ir

