چک لیطت هذیراى
راٌُوبی علوی ثرای تْضعَ ی هِبرت ُبی هذیریت

مدیریت و کار اجرایی
آیب ّلت خْد را ثَ اًذازٍ ی کبفی صرف فعبلیت ُبی هذیریتی هیکٌیذ؟ ثیػتر هذیراى هتْخَ هی غًْذ
کَ ثخع عوذٍ ای از ّلت آًِب صرف اًدبم کبرُبیی هیػْد کَ لجل از ارتمب ثَ غغل هذیریت اًدبم
هی دادٍ اًذٌُْ .ز طراحی  ،تْلیذ  ،فرّظ یب ُر کبر دیگری کَ گرٍّ آًِب هیکٌذ اًدبم هی دٌُذ .یعٌی
عالٍّ ثر اًدبم کبر لجلی هذیریت ُن هیکٌٌذ.
آیا شما مدیریت میکنید؟
.1

چٌبًچَ ثخع عوذٍ ای از ّلت غوب صرف تصوین گیری درثبرٍ ی هْارد زیر هیػْد هیتْاًیذ
هطوئي ثبغیذ کَ هذیریت هیکٌیذ (هْاردی را کَ ثَ طْر هرتت در ثبرٍ ی آًِب تصوین هیگیریذ
تیک ثسًیذ).
أ.

چَ چیسی ثبیذ اًدبم یب تْلیذ غْد

ة .ثرای حصْل ًتبیح هطلْة چَ کبری ثبیذ اًدبم غْد
ت .کبر چگًَْ ثبیذ اًدبم غْد
ث .چَ هْلع ثبیذ اًدبم غْد
ج .چَ کص یب کطبًی ثبیذ آى را اًدبم دٌُذ
ذ .افراد چَ هٌبثعی ثرای اًدبم کبر الزم دارًذ
خ .راٍ ُبی ترغیت کبرکٌبى ثرای خْة اًدبم دادى کبر هفیذ
د .کبر هفیذ چگًَْ ثبیذ اًدبم ثگیرد
رً .حٍْ ی کٌترل کیفیت اًدبم کبر
ر .در صْرت عذم پیػرفت کبر طجك ثرًبهَ چَ کبری ثبیذ اًدبم غْد
ثَ طْر اختصبر اگر کبرُبی زیر را اًدبم هیذُیذ هذیریت هیکٌیذ:


ثرًبهَ ریسی درثبرٍ ی ًتبیدی کَ ثبیذ از کبر دیگراى حبصل غْد (الف فْق)



تػکیل افراد ثرای اًدبم کبر ُبی الزم ((ة – خ)



کٌترل دّرٍ ای ًتبیح کبر (د ّ ر) ثَ هٌظْر



اصالذ لغسظ ُب از ثرًبهَ ی پیع ثیٌی غذٍ یب اضتفبدٍ از فرصت ُبی خذیذ(ر)

.2

چَ درصذی از ّلت غوب صرف تصوین گیری دٍ هْرد فْق (الف – ر) هیػْد؟
کوتر از ....................................%25
ثیي  25تب ................................% 55
ثیي  55تب ................................% 55
ثیع از ................................. % 55

هذیراى ایراى www.ModirIran.ir

چک لیطت هذیراى
راٌُوبی علوی ثرای تْضعَ ی هِبرت ُبی هذیریت

آیا هنوز هم کار اجرایی میکنید؟
 .1دالیلی کَ هوکي اضت ثبعج غْد ٌُْز ُن کبر اخرایی ثکٌیذ در زیر رکر غذٍ اًذ ُ .ر کذام از
آًِب را کَ ثب هْلعیت غوب صذق هیکٌذ تیک ثسًیذ.


هیخْاُن ثَ زیردضتبًن ًػبى دُن ُرکبری کَ ازآًِبهیخْاُن اًدبم دٌُذخْدم ُن هیتْاًن
اًدبم دُن



هي اغلت کبر را ثِتر از اًِب اًدبم هی دُن



ًوی خْاُن هِبرت ُبیی را کَ داغتَ ام از دضت ثذُن



ثَ هي کوک هیکٌذ کَ هطبئل را از دیذ زیر دضتبًن ثجیٌن



هیخْاُن ًػبى دُن کَ ضرضبم ًگرفتَ ام



اگر خْدم کبر ًکٌن کبر رّزاًَ توبم ًویػْد



اگر خْدم کبر ًکٌن ًویتْاًن خْاة اًتمبدات را ثذُن



از کبر اخرایی ثیػتر از کبر هذیریت احطبش راحتی هیکٌن



اًدبم کبر اخرایی خسّ غرذ ّظبیف هي اضت



کبر اخرایی ثبعج رفع خطتگی ًبغی از کبر هذیریت هیػْد



رئیص هي (یب ضبیر هذیراى) تب اًذازٍ ای کبر اخرایی هیکٌٌذ ّ از هي ُن چٌیي اًتظبری دارًذ

 .2چَ درصذی از ّلت کبری غوب صرف کبرُبی اخرایی هی غْد؟
کوتر از ....................................%25
ثیي  25تب ................................% 55
ثیي  55تب ................................% 55
ثیع از ................................. % 55

آری

خیر

 .3آیب پبضخِب ی غوب ثَ  2 ّ 1ثب ُن تطبثك دارًذ؟
(ثَ عٌْاى هثبل اهیذّاریي ادعب ًکردٍ ثبغیذ کَ ثیع از  % 55از ّلت خْد را ُن صرف کبر
اخرایی ّ ُن صرف هذیریت هیکٌیذ !)
در ثعضی از هػبغل هذیریتی ًیبز اضت کَ هذیر تب اًذازٍ ای کبر اخرایی ثکٌذ ّلی ثرای اغلت هػبغل
هذیریٌی چٌیي چیسی ًیبز ًیطت  ،ثب ّخْد ایي هذیراى ثذّى تْخَ ثَ آى کبر اخرایی ُن هیکٌٌذ کَ ایي
اهر ثبعج کبُع کبرآیی آًِب در غغل هذیریت هی غْد.
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آری

خیر

 .4آیب درصذی از ّلت خْد را کَ صرف کبر اخرایی هیکٌیذ ثَ صالذ هیذاًیذ؟
 .5اگر ثَ صالذ ًیطت چَ ثبیذ کرد؟

پیػٌِبد :اخبزٍ ًذُیذ کبر اخرایی در کبر هذیریت غوب دخبلت کٌذ.

هٌجع  :کتبة چک لیطت هذیراى
راٌُوبی علوی ثرای تْضعَ ی هِبرت ُبی هذیریت
درک رّى تری
ترخوَ ی عجبش دُمبًی
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