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آييننامه حمايت از خدمات حسابداری

شماره سند:
شماره ویرایش 02 :
تـاریخ ویرایش 1400/01/22 :

 -1مقدمه

نيروی انسانی هر شرکت ،عامل اصلی موفقيت يا ناکامی آن است .توجه کافی به جذب صحيح و تيمسازی باعث میشود
که عاليق ،انگيزهها و توانمنديها در مسير ارزشآفرينی قرار گيرد .در شکلگيری يک کسب وکار ،افراد به داليل فنی ،مالی،
بازار و سابقهی دوستی ،تيمی را ايجاد کرده و با انگيزه زياد فعاليتهای خود را شروع میکنند؛ اما با ورود به مراحل بعدی
کسب وکار ،تفاوتهای شخصيتی و توزيع نامناسب مسئوليتها موجب ناکارآمدی تيم ميشود .اين وضعيت در موارد زيادی،
زمينهی اصلی شکست شرکتها را فراهم ميکند.
 -2دامنه كاربرد:

شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس.
 -3مفاد آییننامه:

 خدمت تيم سازی و آسيب شناسی منابع انسانی
 خدمت جذب نيرو و توسعه منابع انسانی
ماده  :2میزان حمایت
جزئیات خدمت

نوع خدمت

تيم سازی و آزمون و مصاحبه تيپ شناسی شغلی برای اعضای تيم ،ارائه راهکارها و وظايف بر
آسيب شناسی اساس ويژگيهای فردی و تيم ،تهيه گزارش و برنامه تيم سازی (شامل پيشنهادات
منابع انسانی
تغيير يا تثبيت ،راهکارهای ايجاد هم افزايی در رسيدن به اهداف)
جذب نيرو و
ارتقای منابع
انسانی

تيپشناسی مدير ،شناسايی واجدين شرايط شغل ،معرفی بهترين گزينه همراه با
گزارش تيپ شغلی فرد و پيوست مديريتی ،دستورالعمل جذب نيرو

میزان حمایت

 %70از هزينه
خدمت

سقف
حمایت

60
ميليون
ريال

ماده  :3شرایط دریافت حمایت
پسسا از اتمسسام کسسار کليسه مسسستندات مربو سسه را از ريسق سسسامانه  www.tmsc.irبارگسسذاری کنيسد .مسسستندات زيسر
بايسسستی در سسسامانه مسسذکور بارگسسذاری گسسردد .1:قسسرارداد منعقسسد شسسده  .2ي سک نسسسخه از گسسزارش تهيهشسسده  .4ارائسسه
فاکتور  .5مستندات مالی -6نامسه رسسمی شسرکت حساوی ا العسات حسساب (شسماره حسساب ،کسد شسبا ،نسام بانسک و
کد شعبه)

