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در سازمان چیست؟HRمأموریت 



افزایش بهره وری تیم
حال خوب

جذب استعداد

توانمندسازی نیرو ا تدوین رویه ها، آئین نامه  ه
و چارت سازمانی

اخراج

افزایش تعلق سازمانی

قدردانی و بنفیت

در سازمان چیست؟HRمأموریت 
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Scrum 

Kanban

Extreme Programming (XP)
Feature Driven 

Development (FDD)

Crystal

Dynamic Systems Development Method 

(DSDM)

Agile Frameworks



Crystal

Less Documentation

Less Reporting

Less Micro-Management



.به تیم ها اجازه می دهد کاری را که درست می دانند انجام دهند

.ارتباطات، شفافیت و مسئولیت پذیری را توسعه می دهد

.تیم یاد می گیرد به نیازهای در حال تغییر پاسخ دهد

Crystal



تجربه VS نبوغ



تجربه VS نبوغ
تکرار آنچه بلدیم

دشمن نوآوری

شروع روزمرگی

از نو اندیشیدن

درخشش نیروهای جوان

التطابق با کریست



Crystal HR

Ownership Feeling

Genius



Ownership Feeling

Genius

بدون نیاز به صرف وقت برای مستند سازی و گزارش دهی 

با انجام کاری که مبتنی بر نبوغ خود درست می داند

از مسیر ارتباطات و شفافیت

افراد را به سمت مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی سوق دهد

تا احساس مالکانه تقویت شود



uild a Crystal HR

There is No 

Pattern



رود ساعت وتوی شرکت نتفلیکس، هیچ کسی وجود نداره که 
رو بررسی کنهو خروج

خصی الزم نیست از کسی مراگه کسی بخواد به تعطیالت بره، 
ه و هر زمانی که احساس نیاز به مرخصی داشت، می تونبگیره

.سرِ کار حاضر نشه

هرج و مرج در نگاه مرسوم اداره ی کسب و کار، چنین چیزی یه 
طی رو اگه به یه آدم سنتی چنین شرای. تمام عیار تلقی میشه

ه؛ اما در توضیح بدی، احتماال از اصطالح بی در و پیکر استفاده کن
س فرهنِگ بی قانونی، مهم ترین عامل رشد نتفلیکهمین 

.نهفته هست



Ownership
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