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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "پرسنل پرداخت و پاداش نظام به اتصال و عملکرد یابیارز نظام یطراح"

 
 

 
 

 ساعت 4 مدت:

  02الی  51ماه؛ ساعت اسفند 51 چهارشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار20افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ؛ کارشناس ارزیابی و منابع انسانیآقای علی حیدری مدرس:

 کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛ یانسان منابع رانیمد و رهیمد أتیه یاعضا عامل، رانیمد :سمینار مخاطبان

 ؛های فعال در اقتصاد ایرانسایر شرکت یانسان منابع رانیمد و رهیمد أتیه یاعضا عامل، رانیمد

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  02 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  22،2221،5 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 22،2220،5 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 20/50/79 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت سمینار پایان در  :مدرک

 

 سررم مم  یهررم یسررزمم نی زرگتررز عنرر ا   رر  اکنرر   یانسررمن منررم   ه اسرر  آ  یانسررمن یزهیررن، سررم مم  هررز تپنرر   قلرر  امررزه           

 ی رزا  هرم سرم مم   ه زا یمر  . اسر   سرم مم   کر   در زییر تغ منزلر    ر   یانسرمن  یزهیر ن در یمسرت یس زییر تغ هرز  جر  ینت در. شر ن  یمر   زشمزد 

 ارائر    رم  ترم در ایرن سرمینمر ق ر  داریر      . دارنر   خر د  یانسرمن  یزهیر ن عملکرزد  یم یر ار   ر   م ین  مال یهر هز  ه  یفعمل ،رقم   عزص  در ممن  

کننر گم   شرزک   انتظرمرا    رمالتز  یهر هرز    رم  ترم   یکنر   یهر ا  سرم مم   یارتقرم  ه  هبر د  جهر   در را هرم شرزک   ،کمرمن ا  عملکزد یم یار 

 . یسم   زآهرد  رادر این سمینمر 

 هاسرفصل

 آن بیمعا و ایمزا و عملکرد یابیارز یهاروش 11 کارکنان عملکرد یابیارز با ییآشنا 1

 KPI & KRI یبندشاخص و فیوظا شرح نییتع 12 عملکرد یابیارز فیتعر 2

 AHP با هاشاخص یدهوزن نحوه 13 عملکرد یابیارز تیاهم و ضرورت 3

 یابیارز یهافرم نیتدو 14 عملکرد یابیارز در نینو و یسنت یهادگاهید 4

 (یفیک و یکم) اجرا جهت یابیارز یبرای شنهادیپ مدل ارائه 15 عملکرد یابیارز با هاسازمان از یبعض مخالفت لیدال 5

 ... و SAW  ،DEAیمتدها براساس یابیارز جهت اطالعات پردازش 16 عملکرد یابیارز یارهایمع 6

 شدن نهیهب ریمقاد نییتع و الگو نظام ، یبندرتبه، افراد ییکارا محاسبه 17 عملکرد یابیارز مختلف یهاروش 7

 گزارشات لیتحل 18 عملکرد یابیارز اهداف 8

 سازمان یهااستیس اساس بر پرداخت نظام به اتصال 19 یمکان چه در و یکسان چه توسط عملکرد یابیارز 9

 (یفیک و یکم) اجرا جهت یابیارز یبرای شنهادیپ مدل ارائه 21 ابیارز شخص اتیخصوص 11

https://sts.seba.ir/default.aspx

