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 طراحی نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان در

 شرکت ملی پالایش و پخش

  

موضوع خالی شدن پست هاي مدیریتی و کارشناسی دغدغه اصلی و نگرانی بسیاري از سازمانهاي مهم  

کشور است . با خروج هر مدیر کارآمد به دلایلی همچون بازنشستگی ، یا ماموریمت و جاباما ی هماي 

 ن نیمممممممممممروي جانشمممممممممممین از مربممممممممممموا بمممممممممممه آن ،  مممممممممممامی

چالش هاي  پیش روي مدیریت سازمان خواهد شد و این موضوع زمانی حساسیت بیشتري پیدا می کنمد 

که ملاك هاي شایستگی در انتخاب و انتصاب مدیران از جمله عوامل اصلی قلمداد شمود . عماملی کمه 

واهد کرد که نتیاه آن چیمزي بدون  وجه به آن سیر معمول  حرکات نیروي انسانی کماکان ادامه پیدا خ

جز ناکارآمدي سیست  هاي سازمانی و عدم امكان حضور در عرصه هاي رقمابتی سمازمان هما و جامعمه 

 متحول امروزي نیست .

 نظممام جانشممینی و  وسممعه مممدیریت بممه عنمموان یكممی از زیممر ماموعممه همماي نظممام جممام  

ان در صدد فمراه  سماختن ماموعمه اي مناب  انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی ایر

 مممممدون از برنامممممه همممما و فرآینممممدهایی اسممممت کممممه ضمممممن اطمینممممان بخشممممی از 

در اختیار داشتن نیروي مناسب ، بهنگام خالی شدن پست هاي حسما  و کلیمدي ، پمروري نیروهماي 

وجمه قمرار مستعد و شایسته سازمان را به عنوان یك برنامه دا می در فرآیند یادگیري سمازمانی ممورد  

 خواهد داد .

در برنامه ریزي جانشینی باید  وجه کرد که گستري و یا کاهش نیروي کار سازمان عامل  عیمین 

کننده نمی باشد و نیاز براي داشتن مدیران خوب و پروري آنها یك نیاز اساسی و مستمر محسوب ممی 

 می باشد . شود . علت این امر زمان بر بودن پدیده  ربیت و پروري مدیران فردا 

امروزه دیگر اهمیت برنامه ریزي جانشینی مدیریت بر کسی پوشمیده نیسمت . نكتمه اساسمی در 

( این است که رهبران و مدیران مناب  انسانی شرکتهاي بزرگ مخارج صرف spبرنامه ریزي جانشینی   ) 

کنند بلكه این  شده براي آموزي و پروري نامزدهاي مدیریتی و کارشناسی را دیگر هزینه محسوب نمی

مسئله را سرمایه گذاري به شمار آورده و نیروي انسانی بویژه مدیران را بزرگترین سرمایه خود به حساب 

 می آورند . حال براي روشن شدن اهمیت به برخی مزایاي آن اشاره می کنی  : 

وع می شود و  الف ( برنامه ریزي جانشینی موجب شناسایی خلاء هاي مدیریتی و کارشناسی قریب الوق

 در نتیاه با  برنامه ریزي صحیح به علاج واقعه قبل از وقوع می پردازد .

 موجب شناسایی رهبران آینده سازمان می شود و برنامه هاي لازم جهت  قویت  spب ( 

 و رشد آنها را فراه  می سازد .      
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 در پسمت  موجمب می شود فمرد مناسب ، در شغل منماسب ، در زممان ممناسب و)  ج

 ممناسبی قمرار گیرد و در نتیاه از کاهمش انگیزه کارکنان و ایااد هرج و مرج درانتخاب      

 مدیران جلوگیري می نماید.     

 د (  موجب استمرار حیات سازمان و رشد و شكوفایی آن می شود .

 ود.ه (  موجب استفاده بهینه از مناب  انسانی در جهت رشد و موفقیت سازمان می ش

 و (  موجممب بوجممود آمممدن اخیممره اي از کارکنممان واجممد شممرایپ و مسممتعد جهممت پرکممردن 

 جاهمماي خممالی در سممازمان مممی شممود و بممدین وسممیله  ضمممینی بممراي اسممتمرار  ممامین       

 نیروهاي مستعد در سازمان را فراه  می کند .     

آموزشی و پمرورشی آنان  ز(  موجب شناسایی نقاا قوت و ضعف کارکنان و مشخمص شدن نیازهاي

 جمهت برطممرف کمردن نمقاا ضمعف و آمماده نممودن کارکمنان بمراي  ار قاءمیشود .

 ح (  از انتقالمممات و خمممروج کارکنمممان از سمممازمان کمممه موجمممب خمممروج دانمممش ، مهمممارت و 

  اممارب ارزنممده مممی شممود ، جلمموگیري کممرده و همچنممین مممان  از ار قمماء نابهنگممام و زودر        

 خواهمد شد .      

 ا (  نممه  نهمما اسممتخدام درون سممازمانی را  شمموی  و فضمما را بممراي برنامممه ریممزي شممغلی 

 کارکنان فراه  می کنمد ، بلكمه کاسمتی هماي مهمار ی را قبمل از گشمایش پسمت هماي خمالی        

 نیممز شناسممایی کممرده و از طریمم  ماموریتهمماي خمماي ، گممردي شممغلی ، آممموزي و سممایر        

 اشممكال  وسممعه منمماب  انسممانی ، نامزدهمماي مشمماغل حسمما  را آممماده قبممول مسممئولیت همماي        

 بزرگتر براي پستهاي خالی آ ی می نماید .       

 ي(  موجب بوجود آمدن فرهنگ سازمانی متحدالشكل می شود .

 کممماهش ریسمممك انتخممماب ممممدیران نالمممای  ممممی شمممود و در نتیامممه از بمممه  سمممبب ك ( 

 مناب  و اهداف شرکت جلوگیري می کند .خطر افتادن        

 ل (  موجب کاهش شدید هزینه هاي سازمان ناشی از انتخاب ناصحیح افراد می شود. 

  و را به همراه روند جدید رهبري و کارشناسی م (  سیست  هاي انتخاب ، پاداي و پروري مدیریت

  نظی  می کند .

 

 

 جایگزینی و اهداف برنامه ریزي جانشینی 

عه بخش هاي مربوا به  عاریف برنامه ریزي جانشینی و اهمیت آن ،  ا حدودي اهداف را نشان می مطال

 . دهد . ولی جا دارد به صورت روشن اهداف مورد نظر در برنامه ریزي جانشینی را  مرور کنی 
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  وسعه و جایگزینی رهبران کلیدي . -1

 آنها .  عیین پست هاي کلیدي و معیارهاي مورد نیاز براي پر کردن -2

 ایااد یك مسیر پروري استعدادها جهت پر کردن پست هاي کلیدي . -3

 مشخص کردن نقاا قوت و  اربه هاي مدیران جهت  سری  در رشد رهبري   -4

 افراد در  شكیل یك منب  کامل استعدادها . 

دسترسی به  اربیات یادگیمري به منمظور استفماده در  وسعممة استعدادهاي  مدیریتی و رهبري  -5

. 

  هیه و  دارك نظام مالی مناسب جهت انگیزه دار کردن و حفظ نیروهاي مستعد  -6

ارا ه معیارهاي موفقیت رهبري و  لاي جهت ایااد استعدادهاي مورد نیاز در  حق  راهبردهاي  -7

 شرکت 

ارا ه یك برنامه براي  امین مخزن استعدادهاي موثر ) شامل کسی که باید حفظ شود ، کسی که  -8

 . شود و چگونگی کارکرد ساختارها و فرآیندها براي اناام این کار (باید  رخیص 

 جایگزینی و  دلایل و ضرور هاي طراحی نظام برنامه ریزي جانشینی   

 فراه  ساختن فرصتهاي بیشتر براي کارکنان با استعداد -   

 بعنوان ابزار پیش بینی آموزي ،  ربیت و « نیازهاي جایگزینی » شناسایی -   

 کنانپروري ضروري کار         

 افزایش خزانه استعدادها از کارمندان قابل ار قاء -   

 مشارکت در اجراي طرحهاي استرا ژیك سازمان -   

 کمك به افراد در  حق  طرحهاي کارراهه آنها در درون سازمان -   

                                                                                                                          استفاده از استعدادها براي بقاي سرمایة فكري سازمان -  

 بهبود  وانایی کارمندان در برابر  غییر شرایپ محیطی -   

 بهبود روحیه کارمندان   -

 غلبه بر اثرات برنامه هاي  رك خدمت داوطلبانه کارکنان   -

 ارکنانی که بدون ایراد خسارت به سازمان می  وان  صمی  در مورد ک -

 قرارداد آنها را فسخ کرد               

 غلبه بر اثرات کوچك سازي سازمان    -

 

 بررسی پیشینه هاي  اربی و مطالعا ی و مقررات موجود
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ه است . طراحی و استقرار یك نظام جانشینی کارآمد مستلزم نگاهی به گذشته و چشم  داشتی به آینمد  

بدون شناخت  اارب و بررسمی ها ،رویه ها ، دستورالعمل ها و قوانین جاري و مستقر گذشته و کنونی ، 

شناسایی نقاا قوت و قابل بهبود نظام هاي موجود ممكن نخواهد بود . به این منظور و جهت آشنایی با 

ی نهادینه شدن نظام جانشینی  حقیقات و بررسی هاي سایر شرکت ها و رویه ها و قوانینی که بستر رسم

 شده است. به  اربیاتهستند اشارا ی 

  اربیات داخل کشور   -الف 

 شرکت ملی صنای  پتروشیمی -1

  اي  هرانشرکت برق منطقه  -2

 مدیریت ناجا  – 3

 مؤسسه مالی و اعتباري بنیاد -4

 الگوي  وسعه مدیران نظام اداري کشور - 5 

  اربیات خارجی -ب 

 Internal  Revenue  Services(  IRSظت از مناف  داخلی ) اداره حفا -1

 ( SSAاداره  امین اجتماعی امریكا )  -    2

 (WAPAاداره برق منطقه غربی امریكا ) -    3 

  مدیریت جانشین پروري در شرکت نوو نوردیسك دانمارك -     4

 در برنامه  وسعه مدیران  BP اربه شرکت  -    5  

 

  جانشینی ی و  بیین مدل  فصیلی نظام جانشینی وطراح        

محورهماي  قبل از هر گونه فعالیتی در مورد طراحی الگوي جانشینی و جایگزینی ، لازم اسمت       

 : زیر  بیین گردد

 ؟طرح جانشینی و جایگزینی  ا کدام رده سازمانی امكان اجرا خواهد داشت  -

 نشینی اساساً شغل محور باید مشخص شود که آیا برنامه ریزي جا -

 (Based Position  است )یعنی روي مشاغل و یا نقش هاي خاصی  مرکز  ؟ 

(  است ، یعنی روي ماموعه اي از رهبران   Based Personمی کند و یا شخص محور )

 مستعد  أکید دارد . 

  ا چه حد برنامه ریزي جانشینی و جایگزینی بر انتخاب صرف نیروها  -    

  كیه دارد و  ا چه حد سیاست  وسعه نیرورا دنبال می کند .                

 ( چگونه برنامه ریزي و اجرا خواهد شد ؟ IDP) 1طرح هاي  وسعه فردي  -
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  ا چه حد برنامه ریزي جانشینی بر استعدادهاي داخلی در مقابل استعدادهاي  -      

 ؟ خارج از سازمان  كیه دارد       

 جانشمممینی و جمممایگزینی بممما سمممایر فرآینمممدهاي نیمممروي انسمممانی  برناممممه ریمممزي -

 چگونممه انسمماام و هممماهنگی دارد ؟ ) مالمماً بمما سیسممت  ارزیممابی ، برنامممه ریممزي    

 (000مسیر شغلی ، مدیریت عملكرد و   

              آیا برنامه ریزي جانشینی و جایگزینی یك رویداد دوره اي )مالاً سالانه( است  -

 یند پیوسته محسوب می شود ؟یایك فرآ

 بممراي شناسممایی و انتخمماب اسممتعداد رهبممري ، مالمماً شایسممتگی همما ) فعلممی و آ ممی ( ،  -

  اربیممات کلیممدي ، نتممای  حاصممل از عملكردهمما ، بمما چممه معیمماري مممورد اسممتفاده قممرار         

 خواهند گرفت ؟        

 مممورد اسممتفاده قممرار داد ؟در فرآینممد ارزشممیابی کاندیممداها چممه داده هممایی را بایممد  -

 بممه عبممار ی دیگممر صممرفاي نظممر مممدیر شممرا اسممت یمما از بررسممی همماي کمیتممه ارزیممابی         

 ( باید استفاده نمود ؟ 0000درجه ، مصاحبه هاي ارزیابی و 360) فرآیند        

 فرآیند  صمی  گیري و بررسی داده ها چگونه اناام خواهد شد ؟ -

 هممماي برناممممه ریمممزي جانشمممینی و جمممایگزینی چگونمممه  نتمممای  حاصمممل از فعالیمممت -

 و به چه کسی ابلاغ خواهد شد ؟        

 اثممر بخشممی برنامممه همما چگونممه انممدازه گیممري شممده و از چممه روي هممایی بممراي بممه   -

 فرآینممد در طممول زمممان اجممراي برنامممه اسممتفاده  000هنگممام کممردن ، پالممایش و          

 خواهد شد ؟         

پالایش و            ه مطالب فوق مدل  فصیلی نظام جانشینی و جایگزینی شرکت ملی با عنایت ب

رعایت اهمداف مربموا ،       پخش فرآورده هاي نفتی ایران بگونه اي طراحی شده است که ضمن 

 محورهاي اساسی زیر را در نظر می گیرد :

 (CBSچش  انداز آینده صنعت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش )  -1

 ( HRSرا ژي مناب  انسانی شرکت )است -2

 ( بمما  وجممه بممه  SHRISحمموزه اسممترا ژي منمماب  انسممانی در نظممام جانشممینی  ) -3

 ارزي ها و اصول بنیادین حاک   

 ملاحظه ماموریت و رسالت برنامه ریزي و خپ مشی و رویه هاي ایربپ  -4

 ( Oبررسی هاي مربوا به حوزه سازمان و ساختار )  -5
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 ( Jobحوزه بررسی هاي شغل ) 1 -6

 ( Individualحوزه بررسی هاي فرد  ) -7

 (CMDSحوزه پشتیبانی  صمی  مدیریت مسیر شغلی   )  -8

 ( CMحوزه مدیریت و برنامه ریزي مسیر شغلی )  -9

 (   PMCحوزه مدیریت و نظارت طرح  )  -10

 جش  انداز آینده و مأموریت صنعت نفت 

 
 وري اسملامی ایمران مطاب  بما چشم  انمداز آینمده صمنعت نفمت و سمند چشم  انمداز جمهم

هاري شمسی ،  صویر مطلوب آینده صنعت نفت و گاز کشور به صورت زیمر ارا مه  1404در اف  

 شده است :

 اولین  ولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزي *

 از  قاضاي بازار جهانی %7دومین  ولید کننده نفت در اوپك با ظرفیت  *

 درصممد از  اممارت جهممانی گمماز و  10 مما  8در جهممان بمما سممه   سممومین  ولیممد کننممده گمماز *

 فرآورده هاي گازي     

 داراي جایگاه اول فنآوري نفت و گاز در منطقه  *

، هدف از ایااد وزارت نفت  1358قانون  أسیس وزارت نفت مصوب مهر ماه  3به موجب مفاد ماده 

ب  نفت و گاز کشور و  أسیسمات نفمت ، ، اعمال اصل مالكیت و حاکمیت ملی ایران بر اخا ر و منا

گاز و پتروشیمی و صنای  وابسته به آن و بهره برداري و بازاریابی است . اه  مأموریت هماي وزارت 

 نفت بشرح زیر است :

  صیانت از اخا ر و بهره برداري صحیح و مناسب از مناب  نفت و گماز و نگهمداري و حفمظ

  أسیسات آن .

  مربوطممه در جهممت خودکفممایی هممر چممه بیشممتر و کوشممش در  وسممعه دانممش فنممی 

 بی نیازي از خارج .

  نظارت بر امور مربوا به صادرات نفت و فرآورده هاي نفتی ، گاز و محصولات پتروشیمی و

  صویب نهایی قراردادهاي مربوا به امور مذکور و سایر قمراردادها . 

  مناب  مالی لازم براي آنها .برنامه ریزي و اجراي طرحهاي بزرگ سرمایه اي و نحوه  امین 
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  هیه و  دوین سازمان ستادي وزارت نفت و سماختار کلمی شمرکتهاي  ابعمه ، نظمارت بمر 

سازماندهی شرکتهاي مذکور و حصول اطمینان از رعایت اصول مصوب و  بعیت از هدفها و 

 خپ مشی هاي کلی  .

 

 چش  انداز ، مأموریت ، اهداف و استرا ژي هاي کلان شرکت 

 
با ا كاء به مناب  درآمدي حاصل از ارزي افزوده نفت به عنوان ثروت ملی ، صنای  نفمت و گماز         

کشور باید به سرعت  وانایی هاي بالقوه و راهبردي خود را از طری  دنبال نمودن اهمداف و سیاسمتهاي 

 زیممممممر و در چممممممارچوب سیاسممممممتهاي کلممممممی نظممممممام در بخممممممش نفممممممت 

 ار قاء بخشند :

رزي افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طری  ه  افزایی مزیتهاي نسبی با حداکار سازي ا -1

 وسعه سرمایه گذاري در مناب  و صنای  نفت و گاز ، پالایش و پخش صنای  پتروشیمی ، صنای  

 انرژي بر و صنای  و خدمات مهندسی پشتیبان آنها) از جمله صنای  و خدمات دریایی مر بپ ( .

گذاري خارجی در  وسعه صنای  نفت ، گماز و پتروشمیمی و  ولیمد حمایت از پذیري سرمایه  -2

 فرآورده هاي نفتی در چارچوب سیاستهاي نظام .

روز آمد ساختن شرکتهاي نفت ، گاز ، پالایش و پخش و پتروشمیمی و ار قماء آنهما بمه سمطح  -3

در این بخش و  عیین دقی  رابطه مالی بین دولت و بخش نفت و گاز  شرکتهاي بین المللی فعال

 بر اسا  اصول ،  اارب و روشهاي بنگاه داري .

ایااد مرکزیت خدمات مالی ، بازارهاي پولی و سمرمایه ، بیممه ، بمور  ، کالما ،  اهیمزات و  -4

نطقمه و نیمز امكانات صنعت نفت و گاز و خدمات لازم از طری  این بازارها براي کشمورهاي م

ایااد مرکز جذب سرمایه و  امین مناب  مالی مورد نیاز از بازارهاي جهانی با  أسمیس نهادهماي 

 مالی مشترك .

ایااد مرکزیت جذب ،  ولید ، انتقال و ار قاء فناوریهاي نوین صمنای  نفمت ، گماز ، پالمایش و  -5

رهاي مموثر در عرصمه پخش و پتروشیمی در منطقه خلی  فار  از طری   عامل سازنده با کشو

فناوري نفت و گاز در بازارهاي جهانی و  قویت مؤسسات  حقیقا ی ، علممی ، فنمی و  وسمعه 

داخلی فعال در امور نفت ، گاز ، پالمایش و پخمش و پتروشمیمی بما اسمتفاده از  P&Dمراکز 

فناوري اطلاعات و ار باطات و گستري همكاري شرکتها با نهادهماي علممی و  حقیقما ی بمین 

 المللی .
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مشارکت و  وسعه همكاریهاي منطقه اي و بین المللی در امور اکتشاف ، استخراج و بهره برداري  -6

از مخازن نفت و گاز و طرحهاي سرمایه گذاري بالادستی و پمایین دسمتی خمارج از کشمور بما 

 اولویت کشورهاي منطقه آسیا با هدف  ضمین بازار و  قویت  عامل بین المللی .

در مدیریت بازار نفت و گاز جهان و استفاده از موقعیت ژ و پولتیك کشور در حمل   أثیرگذاري -7

و انتقال نفت خام و فرآورده هاي آن و معاوضه نفت خام براي  صفیه در پالایشگاههاي کشور و 

 انتقال گاز طبیعی و مواد پتروشیمی .

ژه در بازرگمانی حمایت از ایااد و  قویت بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور به ویم -8

نفت و نیز صنای  پایین دستی و صنای  و خدمات پشتیبان صنعت نفت ، خدمات فنی و مهندسی 

 و خدمات پیمانكاري با هدف حضور شرکتهاي ایرانی در بازارهاي منطقه اي و جهانی .

جایگزینی صادرات فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشیمی به جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی  -9

 مایت و  قویت زنایره  ولید پایین دستی صنای  نفت ، گاز و پتروشیمی .و ح

  مرکممز بممر ایامماد زیممر سمماختهاي لممازم  وسممعه صممنای  نفممت ، گمماز و پتروشممیمی و    -10

 صنای  انرژي بر در مناط  مستعد کشور با اولویت سواحل شمالی خلی  فار  .       

 هاي منطقممه و یمما ادغممام شممرکتهاي حمایممت از سممرمایه گممذاري همماي مشممترك کشممور -11

 مممر بپ در بخممش پتروشممیمی و صممنای  پممایین دسممتی نفممت بمما هممدف ایامماد شممرکتهاي        

 بزرگ  اثیر گذار در مقیا  جهانی .      

 بهینممه سممازي مصممرف همممراه بمما کمماهش شممدت انممرژي مصممرفی در  مممامی بخشممهاي  -12

 اقتصادي ، خدما ی صنعتی و  ااري کشور .       

ذا با عنایت به ماموریت ، چش  انداز و استرا ژي هاي صنعت نفت ، اساسمی  مرین محورهماي ل

 مر بپ به شرکت ملی پالایش و پخش بشرح زیر می باشند : 

 

افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام کشور به میزان حدود یك میلیون بشكه در روز با  اکید بر پالمایش  -1

ین و در ماموع رسیدن به ظرفیت پالمایش کمل کشمور بمه و میعانات گازي و نفت خام بسیار سنگ

میلیون بشكه در روز و بهینه سازي پالایشگاههاي موجود با هدف  ولید محصولات سبكتر  5/2حدود 

 و کاهش  ولید نفت کوره .

و  1389ظرفیت سازي براي  پالایش یك میلیون بشكه نفت خام و میعانات گمازي در روز  ما سمال  -2

پالایشگاههاي موجود و شبكه هاي انتقال و  وزی  مر بپ به آنهما ، کمه در مامموع  بهینه سازي کلیه

 سال آینده است .  10میلیارد دلار سرمایه گذاري در  17مستلزم 
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 بدیل شرکتهاي پالایشی نفت به بنگاههاي اقتصادي با استفاده از بهینه سازي عملیات  ولیمد از نظمر  -3

اصلاح ، ساختار و ار قاء سطح کیفی نیروي انسمانی ، اصملاح اقتصادي ، افزایش سطح  كنولوژي ، 

مكانیس  هاي  عاملی و روابپ مالی آنها با شرکت مادر  خصصی و واگذاري حمداکار خمدمات بمه 

 بخش خصوصی .

 اهداف و استرا ژي هاي شرکت در حوزه مناب  انسانی 

 
شرکت ، اهمداف و راهبردهماي حموزه  مبناي چش  انداز ، مأموریت ، اهداف و استرا ژي هاي کلان     

 ساختار و مناب  انسانی شرکت ملی پالایش و پخش بشرح زیر است :

 کاهش سرمایه اولیه انسانی  -

 افزایش در سرمایه انسانی پیشرفته  -

 سرمایه گذاري در مناب  انسانی  -

 پروري و  وسعه کادر مدیریت  -

  وجه به فرهنگ صنعت ، شرکت و کارکنان  -

 اري و سازمانی افزایش  عهد ک -

 یادگیري سازمانی با هدف انطباق پذیري سازمان با محیپ  -

 باز آرایی مادد نظام و زیر نظام مناب  انسانی  -

یكی ار ورودیهاي اصلی در این حوزه اطلاعات حاصله از بخش ساختار ، سازمان آینده و 

وع و جهت گیري ( است که ن1O غییرات  كنولوژي و ضرورت  وجه به برون سپاري فعالیتها )

 اهداف و استرا ژي هاي مناب  انسانی را  حت  اثیر قرار می دهد. 

 

 ارزي ها و اصول بنیادین حاک  بر مدل نظام جانشینی 

 
ماموعه ارزي ها و اصول بنیادین حاک  بر مدل نظام جانشینی مواردي از قبیل شایسمته یمابی ، 

نسبت به کارمند ، یمادگیري و بهبمود ، جلمب  شایسته گزینی ، انعطاف پذیري ،  وجه و جهت گیري

را شامل می شود . موارد فوق  أثیرات خود را در   ....مشارکت و  وسعه کارکنان ، دانش محوري و 

 دوین ماموریت ، رسالت ، خپ مشی ها و رویه هاي برنامه ریزي جانشمینی خواهمد گذاشمت کمه 

ان و ساختار ، شغل و فرد و نیز چگمونگی بالطب  حوزه هاي مختلف موضوع این طرح منامله سازم

 پشتیبانی  صمی  گیري مسیر شغلی و مدیریت نظارت طرح از آن جمله می باشند .
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براي عملی ساختن کلیات نظام و فرآیندهاي ایربپ رعایت اصول و قواعدي بشرح زیر نیاز است  ما 

ت طرح را بعنموان یمك فعالیمت بتوان الزامات طرح را رعایت نموده و در عین حال اثر بخشی و جامعی

 عمومی در مدیریت مناب  انسانی شرکت حفظ نمود . 

  مرکز بر  وسعه   -اصل اول 

 نظممام جانشممینی و جممایگزینی بایممد نظممامی انعطمماف پممذیر و مبتنممی بممر فعالیممت همماي 

 وسعه اي باشد و نباید صرفاً مشتمل برمشاغل و فهرست اسامی کارکنمان بما کفایمت و نقمش آنهما در 

 پرکردن شكاف سازمان باشد .

 

 شناسایی سمت هاي محوري    -اصل دوم 

نظام هاي جانشینی و جایگزینی با  أکید بر موضوع رهبري و نیازهاي پرورشی آن در سازمان بما 

دیدگاهی دراز مدت در آماده سازي مدیران میانی باید بر سمت هاي محوري و مشاغلی که براي سلامت 

 ي است  مرکز داشته باشد دراز مدت سازمان ضرور

 

 شفاف سازي    -اصل سوم 

نظام جانشینی و جایگزینی باید زمینه مناسب را براي رشد و ار قاء کارکنان مستعد فراه  نمموده 

و فرصت هاي یكسان را براي بكارگیري دانش و مهارت آنان به گونه اي ایااد نماید  ا آنها بدانند بمراي 

دبان  رقی چه کارهایی باید اناام دهند و  لاي خود را در چمه راسمتایی رسیدن به مرحله خاصی در نر

 معطوف نمایند .

 

 سناش منظ  پیشرفت     -اصل چهارم 

با اجراي نظام جانشینی و جایگزینی و سناش موفقیت نهادینه شده و بكارگماري افراد مناسمب 

 یت مرسوم قلمداد می شود .با سرعت مناسب و در زمان مناسب براي مشاغل کلیدي از جمله فعال

 

 حفظ انعطاف پذیري     -اصل پنا  

نظام هاي مؤثر جانشینی و جایگزینی نیازمند رعایت انعطاف پذیري در فرآیندهاي اجرایی بموده 

که از طری  اخذ بازخورد از مدیران اجرایی و شرکت کنندگان در فرآیند نظام اناام می پذیرد . اسمتفاده 

ي پیشرو و اصلاح و  عدیل عملكردها از جمله اصول لازم الرعایه با  شمریح کلیمت از  اربه سازمان ها

موضوع نظام جانشینی و جایگزینی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی ایمران بمه  فصمیل و 

 فرآیندهاي آن  شریح خواهد شد .



 10 

 ( SHRISاسترا ژي مناب  انسانی در نظام جانشینی )  

 ادین حاک  بر مدل نظام جانشینی ارزي ها و اصول بنی

ماموعه ارزي ها و اصول بنیادین حاک  بر مدل نظام جانشینی مواردي از قبیل شایسته یمابی ، شایسمته 

گزینی ، انعطاف پذیري ،  وجه و جهت گیري نسبت به کارمند ، یادگیري و بهبمود ، جلمب مشمارکت ، 

 . را شامل می شود 0000 وسعه کارکنان ،دانش محوري و 

 

 مأموریت و رسالت برنامه ریزي جانشینی   

 
مأموریت و رسالت برنامه ریزي هر سازمان نیازمنمد  مدوین یمك بیانیمه اسمت . فقمدان بیانیمه       

موجمب  مأموریت و رسالت براي هر یك از حوزه هاي برنامه ریزي ، منامله برنامه ریزي جانشمینی

یز نابسامانی رویكردها و رویه هاي اجرایی خواهمد عدم جهت گیري مناسب فعالیت هاي مربوا و ن

 شد . 

 بیانیممه مأموریممت و رسممالت منظممور برنامممه یمما دلیممل وجممودي آن را  وضممیح مممی دهممد . 

با  وجه به اینكه  دوین رسالت سازمانی باید مقدم بر راهبردهاي آن باشد ، معمولاً به سئوال هایی از این 

از فعالیت هاي سازمان چیست ؟ نتایای که سازمان بمه دنبمال آن قبیل پاسخ می دهد که : هدف سازمان 

است چیست ؟ اینفعان فعالیت هاي سازمان چه مراجعی هستند ؟ و چه خمدمات یما محصمولا ی ارا مه 

 میشود ؟ 

 

 هماننممد هممر یممك از فعالیممت همماي سممازمانی ، نظممام جانشممینی و جممایگزینی بایممد علممت 

 کممه چممه نتممای  و پیامممدهایی از آن انتظممار  وجممودي خممود را  وضممیح دهممد و مشممخص سممازد

می رود . چه افراد و گروههایی در سازمان از نتای  برنامه استفاده می کنند . براي پاسخ به این سئوال که 

چه موضوعا ی در یك بیانیه رسالت و مأموریت برنامه ریزي جانشینی و جایگزینی بایمد ممورد  وجمه » 

 ید خواهد بود .پرسش هاي زیر مف« قرار گیرد ؟ 

سمت کلیدي چیست ؟  با طرح این پرسش جهت گیري دقی  برنامه براي پر کردن خلاء هاي  .1

 مدیریتی سازمان مشخص خواهد شد .

 استعداد فوق العاده چه  عریفی دارد ؟ .2

 بمما طممرح ایممن سممؤال قابلیممت همما و  وانمنممدي همماي بممالقوه و بالفعممل سممازمان و      

 خص می شود .حوزه هاي مختلف آن مش     

 مسئولیت سازمان در شناسایی استعدادهاي فوق العاده چیست و چه باید باشد؟  .3
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 ایممن سمموال اهمم  فعالیممت همماي سممازمان و حمموزه همماي  خصصممی آن بممراي اهممداف       

 برنامه ریزي جانشینی مدیریت را مشخص خواهد کرد .      

ی و خمارجی سمازمان چگونمه نحوه پرکردن سمت هاي کلیدي با استفاده از امكانات داخلم .4

 است ؟

 بمما طممرح ایممن سممئوال درصممد  ممامین نیممرو از داخممل و خممارج سممازمان مشممخص و     

 کمبودهاي احتمالی در بخش هاي مختلف سازمان بروز خواهد کرد.    

 .  رفیمم  و ار قمماء چممه  عریفممی دارد و اسممتعدادهاي فمموق العمماده بممراي ار قمماء چگونممه 5

 مشخص خواهد شد ؟    

با طرح این سئوال معیارها و شاخص  رفی  افراد مشخص و ضمن شفاف سازي آن در      

 سازمان ، امكان بروز قابلیت ها و بالفعل شدن آن ها میسر خواهد شد .

 . نقممش و مسممئولیت هممر یممك از کارشناسممان و مممدیران و واحممد منمماب  انسممانی در 6

 برنامه پروري استعدادهاي فوق العاده چیست ؟    

 بمما طممرح ایممن سممئوال سممازمان و وظممایف رسمممی مربمموا بممه طممرح جانشممینی و     

 جممایگزینی  عیممین و بمما رسمممیت بخشممیدن آن  وسممپ مراجمم  ایممربپ سممازمان امكممان    

 اجراي فعالیت هاي مورد نیاز مشخص خواهد شد .    

 .  مما چممه انممدازه اهممداف کارراهممه فممردي در برنامممه ریممزي جانشممینی و  وسممعه مممدیریت 7

 لازم است بطور مشخص مورد  وجه قرار گیرد ؟    

 بمما طممرح ایممن سممئوال زمینممه همما در مسممیر و رشممد و  عممالی افممراد در حمموزه همماي     

 مورد علاقه آنها مشخص و به  وسعه افراد کمك خواهد شد .    

 CMDS حوزه پشتیبانی مدیریت مسیر شغلی                       

 
 

ر گیرنده  صمی  خود فرد است و ه   صمی  همایی کمه دیگمران بمراي مدیریت مسیر شغلی ه  در ب

نمونه مدیران یا کارشناسان در قالب کمیته هاي  خصصی ، براي فرد می گیرند . بهبود مسیر شمغلی 

(Career  Development نیز فرآیند بهبود بخشیدن به  وانا یهاي فرد است بگونمه اي کمه وي )

راستاي دستیابی به هدفهاي خود بهره گیرد . مسیر شغلی خود در بمر  بتواند از فرصت هاي آینده در

 گیرنده ساختاري سازمان یافته و یك رشته نقش هاي پیاپی در زندگی کاري فرد است . 

 از دیممدگاه  صممممی  گیمممران سمممازمانی ، ممممدیریت مسممیر شمممغلی چنمممد همممدف را دنبمممال 

 می کند :
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کنان می رسماند . و از ایمن راه بمه آنمان فرصت هاي پیشرفت در سازمان را به آگاهی کار .1

 روحیه می بخشد .

کارکنان را به ماندن در سازمان و کوشش براي دستیابی به هدفهاي مسیر شغلی خود  شوی   .2

 می کند .

کارکنان را به بهره گیري از فرصت هاي بهبود شغل ، مانند آموزي ،  حصیل و مانند اینهما  .3

 برمی انگیزاند .

می دهد  ا روابپ میان مشاغل را ردیابی و از آن راه کارکنمان شایسمته را به سازمان امكان  .4

 براي پیشرفت شغلی متناسب با  وانا یها شناسایی کند .

مدیریت مسیر شغلی ، در الحاق به برنامه ریزي جانشینی و  وسعه مدیریت ،نیازمند یك رویكرد راهبردي 

 باید سه گام بنیادي زیر برداشته شود : است . براي  دوین برنامه هاي راهبردي مسیر شغلی

 الگوهاي مسیر شغلی احتمالی سازمان در آینده شناسایی شود . .1

 الگوهاي مسیر شغلی دلخواه افراد  عیین گردند . .2

براي کمك به کارکنان جهت دستیابی به هدفهاي مسیر شغلی خود ، برنامه هماي رسممی ، غیمر  .3

 وان سازمان را در پروري استعدادهاي لمازم بمراي رسمی  دارك دیده شود . از این طری  می 

 نیازهاي آینده یاري کرد .

به این  ر یب حوزه مدیریت مسیر شغلی ، به عنوان یك حوزه کلیدي در نظام جانشینی و جمایگزینی 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران نیازمند اناام کارکردهاي مناسب در حوزه پشتیبانی 

دیریت مسیر شغلی است . در این حوزه فعالیت هاي زیر اناام گرفته که متناسب با ار باطی که  صمی  م

با سایر حوزه هاي نظمام ) سمازمانی ، شمغلی و فمردي ( دارد ، از درون داده هما و اطلاعما ی مناسمب  

ه هماي برون داده ها ی خواهند بود که به سمایر حموز برخوردار و با اعمال فرآیند هاي  خصصی شامل

  خصصی انتقال خواهد یافت .

در طراحی و اجراي  مدل حاضر  سعی شده با  رکیب عوامل به چارچوب کاربردي در زمینمه نظمام 

 سعه دست یافت.جانشینی با رویكرد  و

 


