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 چالش هاي فرهنگی 

 بهره وري و کیفیت ارتقاء فرهنگ
 قوانین به پایبندي و رعایت فرهنگ
 گروهی کار روحیه و کار فرهنگ
 نوآوري و خالقیت فرهنگ
 فرآیندها مستمر بهبود فرهنگ



 چالش هاي اقتصادي

 عادالنه و مناسب پرداخت سیستم
 رفاهی تسهیالت

 کیفیت هاي پروژه اجرا براي کافی مالی منابع
   بهره وري و بخشی

 



 چالش هاي فناورانه 

   نوین تجهیزات و فناوري ها از استفاده
 فناورانه دگرگونی هاي و فنی پیشرفت و تحوالت 
   آنها جایگاه به دادن اهمیت و توسعه و تحقیق واحدهاي 
 بهبود و سیستم عملکرد و ساخت فرآیند در دگرگونی و تغییر 

   شیوه ها



 چالش هاي محیط کار

 وضعیت فیزیکی محیط کار 
 بهداشت و ایمنی محیط کار

 شادابی در محیط کار
 محیط کار سبز و دوستدار محیط زیست

 جو روانی محیط کار
 امنیت و ثبات شغلی 



 چالش هاي مدیریتی

 ارایه آگاهی به کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی
 شایستگی هاي مدیریتی
 حیطه نظارت و کنترل

 بهره گیري از مدیریت مشارکتی
 سیستم اطالعاتی مدیریتی دقیق و به روز

 جو و روابط صمیمی با کارکنان
 اهمیت دادن به نوآوري و خالقیت



 چالش هاي فردي

 تجربه کاري
 سطح تحصیالت

 تحصیالت مرتبط  
 وجدان فردي 
 رضایت و تعهد و انگیزه شغلی 
 نگرش به شغل و بهره وري 
 میل به پیشرفت در کارکنان 
 رفتار شهروندي سازمانی 
 مشارکت در برنامه هاي بهبود بهره وري  

 



 چالش هاي آموزش ضمن خدمت

 آموزش شناخت رسالت و اهداف سازمان
 آموزش کار تیمی و گروهی 
 آموزش مراحل انجام کار 
 آموزش بهره وري شغلی 
 انتقال یادگیري به محیط کار  

 



 چالش هاي مرتبط با ارباب رجوع 

 رعایت عدالت میان ارباب رجوعان 
 مراتب و مراحل انجام کار ارباب رجوعان 

 سرعت در انجام کار ارباب رجوعان 
 دقت در انجام کار ارباب رجوعان  
 نحوه دریافت پاسخ توسط ارباب رجوعان 

 نحوه اطالع رسانی به ارباب رجوعان 
 



 چالش هاي مرتبط با شغل 

 تناسب شغل با شخصیت  
 گردش شغلی 
 غنی سازي شغلی  
 چالش برانگیز بودن شغل  



 
 

 با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان


