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ارائھ تجربیاتی مفید و مؤثر در مدیریت یک شعبھ



عباس یوسف رامندي فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی، استخدامی  
بانک کشاورزي1374/7/1

1374تاریخاز)سهدرجه(دانسفهانشعبهکارمند
1379تاریخاز)سهدرجه(دانسفهانشعبهمالیاموردایرهرئیس
1379ازتاریخ)4درجه(اسفرورینشعبهرئیس
1384تاریخاز)یکدرجه(تاکستانشعبهتسهیالتاعطايارشدکاربر
1393ازتاریخ)یکدرجه(تاکستانشعبهرئیس



: مقدمھ
خاصیویژگیھایازبایستمیخودحیاتادامھبرایسازمانھا۱

بھبودوشفافیتباال،پذیریانعطافمداری،مشتریمانند
دستپایداریموفقیتھایبھآنسایھدرتابودهبرخوردارمستّمر

بانکھابویژهوسازمانھارقابتیابزارھایمھمترینازیکی.یابند
ھایزمینھایجادوسازیتوانمند.باشدمیآنھاانسانینیروی

یکیکارکناندرنھفتھاستعدادھایشکوفاییوبروزبرایالزم
.باشدمیمشارکتیمدیریتبناممدیریتمھمروشھایاز



وضعیت بیان

. شھرستان تاکستان یکی از شھرستانھای استان قزوین بوده و مرکز این شھرستان، شھر تاکستان می باشد

.نفر است٩٩١٠۴،  ١٣٨۵جمعیت این شھر با روستاھای اطراف آن طبق آخرین آمارگیری رسمی درسال 

.  ١٣۵١/١٠/٠٢افتتاح شعبھ تاکستان در تاریخ 
شعبھ درجھ یک 

درصد آنھا دارای ۴٠سال می باشد کھ ٣۴نفر پرسنل با میانگین سنی ٢٠
.  درصد دارای مدرک کارشناسی می باشند۶٠مدرک کارشناسی ارشد و 



مدیریت مشارکتی 
درھامدیریتآنبراساسکھاستروشیمشارکتی،مدیریت«

زیردستانوکارکنانتمامیباگیریتصمیمبرایقدرتواختیارات
عنوانبھخودمدیرانبازیردستاننیزوشوند؛میسھیموشریک
میھمفکریوھمکاریراستیبھ)بالمنازعفرماندھاننھ(گروهرھبر
»شودگرفتھمفیدومناسبتصمیماتگوناگونھایزمینھدرتاکنند

مشارکتیمدیریتاجراییاصول
.مشارکتیمدیریتاھدافوفلسفھازمسئوالنکافیشناخت
.برنامھاجرایضمنوقبلکنندگان،مشارکتتمامیکافیآموزش

.آناجراییاجزایومشارکتیمدیریتبھنسبتافراددرباورایجاد
.متقابلاعتمادواطمینانجوّ ایجاد

.تحقیقاتیفعالیتھایتقویت
). ١٣٧۶صادقی فر، (ایجاد باور بھ این کھ مشارکت یک مسیر دو طرفھ است



مدیریت مشارکتی در شعبھ  تاكستان 

آنھاھمکاران شعبھ و کاھش تنش بین بین صمیمّیتایجاد وفاق، ھمدلي، دوستي و -۱

تشکیل جلسات بھ صورت منظم و ھفتگی و اخذ نظرات و پیشنھادات کلیھ ھمکاران -۲

انجام کارھا بھ صورت گروھی در مواقع بحرانی-۳

انگیزش کارکنان از طریق تشویقھای شعبھ ای و مدیریتی و تشویق  کارکنان برتر-۴

تقویت روحیھ انتقاد پذیري در جھت رفع اشتباھات و ارائھ خدمات بھتر-۵



نتایج كیفي اجراي برنامھ مدیرت مشاركتي

انجام امور بھ بھترین شکل و افزایش عملکرد شعبھ -۱

پرورش نیروھای خوب و با استعداد برای آینده -۲

پویایی ، زندگی و شادابی کھ در تک تک کارکنان شعبھ -٣



آمارسھ سال اخیر شعبھ تاکستان



١٣٩٣آماربانکداری الکترونیکی در سال



نكاتي در خصوص سیر عملكردي شعبھ
بھ١٣٩١سالپایانبھنسبت١٣٩٢سالپایاندرشعبھھايسپردهرشدمیزان•

این١٣٩٢سالپایانبھنسبت٩٣سالپایاندروليبودهدرصد٢٧/۶میزان
.استكردهپیداافزایشدرصد٣۶/٩بھرقم

بھنسبت١٣٩٢سالپایاندرشعبھپرداختيتسھیالتمبلغدرصد١۵/۶کاھش•
سالپایانبھنسبت٩٣سالپایاندرصدی٩۴/٨رشداما١٣٩١سالپایان

١٣٩٢.
سالپایانبھنسبت١٣٩٢سالپایاندرشعبھوصوليمیزانرشددرصد٨/٣۶•

.استرسیدهدرصد۴۶/٧بھرشداین١٣٩٣سالپایاندرولي١٣٩١
١٣٩١سالازكھاسترسیده٣۶/٢بھ٩٣سالدرپایانشعبھاعتباريریسك•

.استكردهتجربھرانزوليسیر
افزایش٩١سالبھنسبت٩٢سالدرنیزشعبھجاريغیرمطالباتمانده•

كاھش٩٢سالپایانبھنسبت٩٣سالپایاندروليداشتھرادرصدي١٣/١١
.استكردهتجربھرادرصدي٣۵



:نتیجھ گیری 
بدون تردید ھیچ استراتژی و برنامھ ای وجود ندارد کھ برای 
تمام شعبات بھ یک اندازه مفید باشد از این رو با توجھ بھ 

موفقیت باید آن برنامھ ای کھ احتمال موفقیت بیشتری دارد 
.مورد استفاده قرار گیرد

آنچھ در این مقالھ بر آن تاکید گردید و باعث رشد شعبھ 
.تاکستان شد استفاده ازمدیریت مشارکتی بوده است



با تشکر از تمامی حضار


