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این روزها مردم کشــورمان با اپیدمی 
کرونا به مقابله برخاســته اند. صرفنظر از 
این که منشأ پیدایش کرونا در کجاست 
و آیا با هدف ویــران کردن اقتصادهای 
هدف صــورت پذیرفته اســت یا خیر، 
در حــال حاضر بیش از یکصد کشــور 
در سراســر جهان با آن درگیر شــده اند 
و گســترش ایــن ویــروس پیامدهای 
اقتصــادی و اجتماعی فراوانی داشــته 
اســت. شــبکه های اجتماعــی و منابع 
خبری و مردمی، هشــدارهایی را برای 
دیده شــدن عالئمی از ابتال به کرونا در 
کشــور می دادند، اما نظام بهداشــت و 
سالمت کشورمان برای اینکه قانع شود 
که ویروس در کشور فعال شده است، به 
شواهد بیشتری نیاز داشت، و شاید وقتی 
که به این اطمینان رسید، دیگر دیر شده 
بود و در مدت کوتاهی، در کمتر از ســه 
هفته، ویروس به تمام استانها راه یافت.

فراخوان دوازدهمین دوره جایزه 
تعالی منابع انسانی 

رویکرد توسعه آموزش در انجمن

گزارش تصویری دوره های مدیریت 
حرفه ای منابع انسانی 
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تالش کادر درمانی، پزشــکان و پرستاران فداکار و از جان گذشته برای 
مهار این اپیدمی و نجات مبتالیان، تحســین برانگیز بوده و تقدیر و تشکر 
بســیاری را به همراه داشــته است. گسترش سریع بیماری و پخش شدن 
فراگیر ویروس در مناطق وســیعی از کشور، قرنطینه کردن مناطق آلوده 
را ناممکن یا بی فایده ســاخته اســت و شاید با توجه به شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشــور، اصواًل راهبرد قرنطینــه، آنطور که برخی از 
سیاستگذاران معتقد هستند، از ابتدا امکان پذیر نبوده است. علم پزشکی 
تاکنون راه حل روشنی را برای مقابله با این ویروس ارائه نکرده و توصیه ها 
بر راه حل های پیشــگیرانه متمرکز است، تنها رویکردی که همه کشورها 
نیز آن را پیش گرفته اند: محدود کردن تحرک و جابجایی، خودداری افراد 
از نزدیک شــدن به یکدیگر و در خانه ماندن. نتیجه قهری این اقدامات، 
تعطیلی وســیع فعالیت های اقتصادی و متوقف شدن برنامه های فرهنگی 

و اجتماعی است. 
هرچنــد کــه برای از پا در آوردن این اپیدمــی خطرناک، چاره ای جز 
حمایــت و تبعیــت کامل از راه کارهای پیشــگیرانه نیســت، اما با اتخاذ 
رویکردهایی نوآورانه می توان عوارض آنها را کاهش داد، به ویژه اینکه اگر 
دوره زمانی درهم شکســتن ویروس کرونا طوالنی نیز باشــد. اما آنچه که 
بر اهمیت موضوع می افزاید، این است که همزمان با پیشگیری و کنترل، 
از این رخدادها یادگیری نیز داشــته باشــیم، تمهیداتی را بیاندیشیم که 
آمادگــی و تــاب آوری اجتماعی و اقتصادی خود را برای حوادث مشــابه 

افزایش دهیم.
نگرانی های شــدیدی در مردم ایجاد شــده است و افکار عمومی، تحت 
تأثیــر این نگرانی ها می خواهد به آن واکنش نشــان دهد. برای بروز این 
واکنش ها، اگر ســازماندهی مناســبی صــورت نپذیرد، عــالوه بر اینکه 
ظرفیت ها و توانمندی های قابل توجهی از دست می رود، ممکن است آثار 
و عواقب نامناسبی را نیز به همراه داشته باشد. سازماندهی کار داوطلبانه، 
کارایی و اثربخشــی قابل توجهی در مواجهه با بحران ها دارد. آحاد مردم 
انگیــزه فراوانی بــرای کار داوطلبانه دارند که از آن میان می توان عمل به 
وظایف دینی، پای بندی به ارزش های اجتماعی، انجام وظایف شهروندی، 
احســاس مفید بودن و به اشتراک گذاشــتن مهارت ها را نام برد. هرچند 
که تجربه های فراوانی از کار داوطلبانه در کشــور وجود دارد، اما هیچگاه 
ســازماندهی مناســبی برای بهره برداری از تمام ظرفیت های موجود که 
در بر گیرنده اقشــار و گروه های مختلف جامعه و ســالیق گوناگون باشد، 
صــورت نپذیرفته و بعضًا حرکت های انفرادی، نتایج ناخوشــایندی را نیز 
به همراه داشــته اســت. انجمن ها و نهادهای مردمی که تحت ضوابط و 
مقررات خاص خود در حوزه های مختلف شــکل گرفته باشــند و تقویت 

شوند، می توانند در مواقع مورد نیاز، ظرفیت های فراوانی را برای مقابله با 
بحران ها به خدمت بگیرند.

شیوع کرونا فعالیت سازمان ها و شرکت ها را با محدودیت مواجه ساخته 
اســت. اما الزم اســت با اتخاذ برنامه هایی برای پیشگیری از آلوده شدن 
محیط کار، ضمن حفظ سالمتی کارکنان، فعالیت های تولیدی و خدماتی 
با حداکثر توان ممکن، جریان داشــته باشد. در این میان به چند موضوع 

حائز اهمیت می توان اشاره کرد: 
é  رعایت اصول ســالمت و ایمنی کارکنان در محیط کار بر اســاس

اســتانداردها و اجرای دســتورالعمل هایی که این روزها از جانب 
نهادهای مسئول، به ویژه ستاد پیشگیری از کرونا ابالغ می شود.

é  همراهی و تبعیت از سیاســتهای عمومی در ارتباط با جلوگیری
از تجمعات، کاهش سفرها، مأموریت ها، رفت و آمدها و جلسات.

é  بهــره گیــری از ظرفیت شــبکه های اجتماعــی، پالتفرم های
الکترونیــک و اینترنتی برای اطالع رســانی، ارائه خدمات، خرید 
و فروش و تأمین کاال، تبادالت مالی و پولی، برگزاری جلســات، 

سمینارها و دوره های آموزشی.
é  شناســایی و اســتفاده از ظرفیت های موجــود در قوانین کار و

تأمین اجتماعی و ســایر قوانین مرتبط، برای برقراری تسهیالت 
الزم جهت کارکنان به منظور اســتفاده از مرخصی استحقاقی و 
استعالجی، نحوه حضور در محل کار، نظام های پرداخت حقوق و 

دستمزد، و رعایت حداکثر مساعدت از جانب کارفرمایان.
é  برقرار کردن نظام های مؤثر دورکاری برای مشــاغلی که به حضور

فیزیکی کارکنان در محل کار وابســته نیستند، ضمن برنامه ریزی 
مناسب برای افزایش میزان اثربخشی و کاهش مشکالت جانبی آن.

é  ،بازنگــری و وضع مقررات و رویه هایی برای تقلیل ســاعات کار
تسهیالتی برای بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل.

از دســتگاه ها و نهادهای حکومتی و سیاســتگذاران و برنامه ریزان نیز 
انتظار می رود که با تجدید نظر و بازنگری در برخی مقررات و دستورالعمل ها 
و در صورت لزوم وضع قوانین و مقررات جدید، مشــکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا بر حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور و به ویژه آثار مترتب بر 
کارکنان را کاهش داده و به این ترتیب بخشــی از فشــارهایی که بر اقشار 
مختلف جامعه وارد آمده است را مرتفع سازند. اتخاذ راه کارهایی در موارد 

زیر می تواند مؤثر باشد:
é  برخی آمارها حاکی از این اســت کــه حدود 4 میلیون نفر از هم

میهنان دارای مشاغل فصلی، روزمزد و دستفروشی هستند که به 
نوعی فاقد هویت شــغلی مستقل محسوب می شوند و با احتساب 
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فضای آموزشی انجمن افتتاح شد

در راســتای استراتژی های تدوین شــده انجمن مدیریت منابع 
انسانی ایران و رویکرد توسعه برنامه های آموزشی با در نظر گرفتن 
نیازهای ذینفعان، فضای آموزشی در قالب یک کالس مجهز در جوار 
دفتر انجمن راه اندازی و رسمًا در روز دوشنبه 22 بهمن ماه 1398 
با حضور اعضای هیأت مدیره این انجمن افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت، ظرفیت این فضای آموزشــی 15 نفر و مناســب برای 

دوره های مدیریتی و خاص می باشد.
انجمــن در نظر داردکالس آموزشــی خود را با شــرایط ویژه در 
اختیار اســاتید، ســازمانها و اعضای انجمن قــرار دهد. متقاضیان 
محترم می   توانند برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن های 

۰۲۱۴۴۹۴۱۲۲۸ و ۰۲۱۴۴۹۴۱۲۳۸ تماس حاصل فرمایند.

خانواده، جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر را شــامل می شوند. این 
افراد که عمومًا از پوشــش بیمه و خدمات درمانی مناسب نیز بی 
بهره اند، در موقعیت حساس کنونی متحمل بیشترین آسیب های 
اقتصادی و اجتماعی شده اند. به نظر می رسد که طراحی و اعطای 

بسته های حمایتی خاص، تا حدی از مشکالت آنان بکاهد.
é  به شــرکت ها، بنگاه ها و کارگاه های کوچک و متوســط و حجم

وسیعی از اصناف، آسیب های جدی وارد شده است. امهال وام ها، 
بخشش جرایم، تمدید مهلت پرداخت مالیات، عوارض شهرداری، 
حق بیمه کارکنان و مشمولین سازمان تأمین اجتماعی، مقررات 
چک های برگشــتی و در نظر گرفتن تســهیالت مالی و اعتباری 
برای این گروه از فعاالن اقتصادی که ســهم به سزایی در اشتغال 
دارند و عدم فعالیت آنها بیکاری گســترده ای در کشــور ایجاد 

خواهد کرد، بسیار ضروری و البته تا حدی چاره ساز است.
é  همه مشــکالت در کنار هم، باعث شده اند تا بازار و تقاضا با رکود

مواجه شود. بکارگیری ابزارهای مالی و پولی توسط بانک مرکزی 
و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور، می تواند به انخاذ  

رویکردهایی برای تحریک تقاضا منجر شود.
é  اعتماد و اســتفاده مؤثر از ظرفیــت نهادهای غیر دولتی از قبیل

اتاق هــای بازرگانی، اصناف و تعــاون و اتحادیه ها و انجمن های 
صنفــی برای ســازمان دهی بــه فعالیت واحدهــای خصوصی، 
شناســایی مشکالت و چالش ها و شنیدن راه حل های پیشنهادی 
آنها و انخاذ رویکردهایی برای ارائه تسهیالت، رفع موانع و کمک 

به آنها برای عبور از بحران کرونا.
é  اطالع رســانی به موقع و صحیح، نقش تعیین کننده ای در جلب

اعتماد مردم به سیاســتگذاران و مجریان دارد. مردم انتظار دارند 
اخبــار صحیح، موثق و به موقع را در ارتباط با روند پیشــرفت و 
کنترل بیماری، سیاســت ها و برنامه های اثربخش بطور شفاف از 
مراجع رســمی دریافت کنند. وقتی اعتماد وجود داشــته باشد، 

مردم با تمامی برنامه ها و سیاست ها همراهی خواهند کرد.
گسترش بیماری اپیدمیک کرونا را باید جدی بگیریم. از تمامی ظرفیت ها 
برای مقابله با آن اســتفاده کنیم. منابع انسانی، این ارزشمندترین سرمایه 
ســازمان های کشورمان و سرمایه ای که برای کشور ارزش می آفریند، در 
معرض خطر اســت. با اتخاذ تمهیدات الزم، خسارت های وارده را کاهش 
دهیم. مســئولیت اجتماعی سازمان ها ایجاب می کند که با تمام توان در 
این عرصه نبرد حضور مؤثر داشــته باشــند. کســب و کارهای کوچک و 
مشاغل خرد، بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. دولت، سیاستگذاران 
و تصمیم گیران، وظیفه خطیری برای عبور از این مرحله پرخطر برعهده 
دارند. با اتحاد و همبســتگی، و با تکیه بر توان آحاد مردم و جلب اعتماد 
آنها و سازمان دهی و مدیریت ظرفیت های کار داوطلبانه، از حداکثر توان 

مردمی برای غلبه بر چالش های اپیدمی کرونا استفاده کنیم. 

از تجربه هــا بیاموزیم و کمبودها را بهانه کنیم برای یادگیری. 
بهار خواهد آمد و ســامتی، نشاط، همدلی و انگیزه های ارزش 

آفرین، به مردم ایران بازخواهد گشت.
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رویکرد توسعه آموزش در انجمن
بخشی از توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با برگزاری دوره های آموزشی امکان پذیر است. دوره های آموزشی براساس نیازسنجی ها 
و با هدف توسعه فردی و سازمانی برنامه ریزی می شود. انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در نظر دارد با طراحی، اجرا و معرفی دوره های 
مورد نیاز متخصصان حوزه مدیریت منابع انســانی کشــور و ســازمان های مربوطه به نیازهای ذینفعان پاسخ دهد. با رویکرد در نظر گرفته 

شده، دوره های آموزشی زیر در سال ۹۸ اجرا شد.

دوره کانون ارزیابی 
دوره کانــون ارزیابــی در روزهــای 4 و 5 دی ماه برای 30 نفر از متقاضیان از ســازمان های مختلف با حضور مدرس دوره  دکتر عین اله 

فرامرز برگزار شد.  

دوره تربیت ارزیاب سطح یک  
بعد از گذشت 11 سال از اجرای جایزه تعالی منابع انسانی، دوره های تربیت ارزیاب براساس مدل تعالی منابع انسانی از سوی متخصصان 
حوزه مدیریت منابع انســانی مطابق گذشــته مورد اســتقبال قرار گرفت. به طوریکه در آغاز دوازدهمین ســال اجرای فرایند جایزه تعالی 
منابع انســانی، دوره تربیت ارزیاب ســطح یک در دو گروه مجزا روزهای 1 و 2  بهمن ماه، 15 و 16 بهمن ماه  با حضور مدرس دوره دکتر 

سیدمسعود همایونفر در محل انجمن برگزار شد. 

دوره خودارزیابی 
در ادامــه اجرای دوره تربیت ارزیاب جایزه تعالی منابع انســانی، 
دوره خودارزیابی براســاس مدل تعالی منابع انسانی برای داوطلبان 
در تاریخ ۲۶ بهمن ماه با حضور مدرس دکتر سید مسعود همایونفر 

در محل انجمن برگزار شد. 
شرکت کنندگانی که دوره های تربیت ارزیاب سطح )۱( و خودارزیابی 
را طی نمایند، دعوت به دوره تربیت ارزیاب سطح )۲( خواهند شد. و در 
صورت موفقیت در  ســطح)۲( و پانل تخصصی به عنوان ارزیاب جایزه 

تعالی منابع انسانی با انجمن همکاری خواهند کرد.
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مدل تعالی منابع انســانی که حاصل تحقیق ســه ساله اساتید و 
متخصصان منابع انســانی انجمن است برای اولین بار در قالب جایزه 
تعالی منابع انسانی در سال 1387 اجرا شد و تعداد 8 سازمان با این 
مدل مورد ارزیابی قرار گرفتند که لزوم بازنگری آن توســط اســاتید 
اعالم، در نتیجه در سال 1388 این مدل مورد بازنگری قرار گرفت. بعد 
از گذشت 11 سال از اجرای مدل تعالی منابع انسانی در سازمان ها و 
ارزیابی بیش از 200 سازمان با این مدل، هیأت مدیره انجمن مدیریت 
منابع انسانی ایران باز آفرینی مدل را در دستور کار خود قرار داد و  در 
جلسه ای مشترک با تعدادی از متخصصان  این حوزه ضمن تأیید بر 

ضرورت بازآفرینی مدل، سه کارگروه زیر را تشکیل داده شد:
é      کارگروه نظرسنجی ذینفعان
é کارگروه بررسی مدل های جدید و مقاالت
é  کارگروه مفاهیم بنیادی و یادگیری

کارگروه نظرســنجی ذینفعان در اولین گام دو جلسه در روزهای 
21 و 29 بهمن ماه  با حضور تعدادی از ارزیابان ارشــد جایزه تعالی 

منابع انسانی در محل انجمن تشکیل داد و مقرر شد حاضران  نقطه 
نظــرات خود را در مورد موضوعات مطرح شــده:  مفاهیم بنیادی، 
معیارها و زیر معیار ها و ..... را به دبیرخانه جایزه تعالی منابع انسانی 

اعالم تا مورد بررسی قرار گیرد.
انجمــن مدیریت منابع انســانی ایران امیدوار اســت با اهتمام 
اعضای کارگروه های تشکیل شده دوازدهمین دوره جایزه را با مدل 

بازآفرینی شده مورد اجرا گذارد.

مدل تعالی منابع انسانی بازآفرینی می شود

پانل تخصصی منابع انسانی در اولین رویداد مشاوره کسب و کار C2B برگزار شد

اولین رویداد مشــاوره مدیریت به بنگاه هــای اقتصادی و بخش 
خصوصی کشــور موســوم به "Consultant 2 Business"   به 
همت انجمن مشــاوره مدیریت و مهندسی ایران و با همکاری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و انجمن های عضو اتاق 
در  روز سه شنبه اول بهمن ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
 این رویداد که مورد استقبال حدوداً 400تشکل کشور قرار گرفت.  
بعد از سخنرانی مســئوالن برگزار کننده و تبیین فلسفله برگزاری 
این گردهمایی، 7 پانل تخصصی زیر برای ارائه مشــاوره به تشکل ها 
و انجمن های عضو اتاق برگزار شــد و انجمن مدیریت منابع انسانی 
ایران پانل تخصصی منابع انســانی با موضوع اســتراتژی های منابع 
انسانی در شرایط کنونی، چالش های قوانین کار و تأمین اجتماعی، 

انگیزش کارکنان و راهکارهای غلبه بر آن را بر عهده داشت.
 این پانل توسط اعضای هیأت مدیره  این انجمن، دکتر عبدالرضا 
حافظی، دکتر عین اله فرامرز و مهندس آرمین خوشوقتی برگزار شد 
و در انتهای پانل، سئواالت و ابهامات موجود در حوزه مدیریت منابع  
انسانی توســط حاضران مطرح که پاسخ های مناسب و کاربردی به 

شرکت کنندگان داده شد. 

1- پانل تخصصی منابع انسانی 
2- پانل تخصصی توسعه کسب و کار 

3- پانل تخصصی بازاریابی و فروش و توسعه صادرات 
4- پانل تخصصی حاکمیت شرکتی 
5- پانل تخصصی فناوری اطالعات 

6- پانل تخصصی مدیریت پروژه 
7- پانل تخصصی مدیریت تأمین مالی و امور مالیاتی 



6
شماره 49

اسفند 98

   سال دیگر، برنامه استراتژیك دیگري در قفسه كتاب در معرض 
دیــد همگان قرار می گیرد. اما آیا نتایج حاصله مطلوب اســت؟ اگر 
مي خواهید شــركت تان نوآورانه تر باشــد، شاید االن زمان مناسبي 
براي اتخاذ رویكردي متفاوت باشــد. بــه جاي تاكید بر این كه چه 
چیز در مورد سازمان و كاركنان نامتناسب است، تالش كنید بر آن 

چه درست است تمركز كنید.
تحقیق و بررســي همراه با قدرشناســي توانمندي ها، فرایندي 
براي توســعه رهبري، توسعه ســازماني، برنامه ریزي استراتژیك یا 
تحول استراتژیك است كه بر نقاط مثبت تمركز مي كند. این شیوه 
عامــل توانمندي و قابلیت یك ســازمان براي خلق عملكردي بهتر 
در آینده اســت. در مقابل رویكرد ســنتي براي توســعه سازماني و 
برنامه ریزي اســتژاتژیك به نقاط ضعف و كاستي هاي یك سازمان 
می پردازد كه باعث محدود شدن راه حل هاي مناسب می شود. اغلب 
وقتي بر چیزي كه نامرتب و یا اشــتباه است، تمركز می كنیم اجازه 
بــروز ایده هــاي جدید را نمي دهیم. در صورتي كه اگر از قبل تصور 
ضمني مثبت از هر چیزي در ذهن مان داشته باشیم، سبب افزایش 

اقدام هاي خالقانه می شود.
از طرف دیگر جلسات تحقیق و بررسي كه با رویكرد قدرشناسانه 
و مثبت انجام می شــود، تفكري زاینده براي رفع مشــكالت است. 
وقتــي ما روي چیزي تمركز می كنیم، بهترین انرژي براي رویارویي 
طبیعي با آن مقوله را در خود ذخیره می كنیم كه این باعث می شود 
كه فشــار زیاد ناشــي از اشتغالزایي ذهني مان در محیط كار  صرف 
فهرست كردن و یافتن راه حل شود. وقتي روحیه حل مسئله داشته 
باشیم. كاستي ها را نمي بینیم و موقع صحبت كردن درباره چگونگي 

حل مشــكالت و رفع موانع آن ها را بزرگ نمي كنیم. پژوهش انجام 
شــده در این زمینه نشــان داد، كاركناني كه احساســات مثبت را 
تجربه كرده اند در كار خالق تر، بهره وري بیشــتر و دلبستگي شغلي 

بیشتري دارند.
رویكرد مثبت از اواخر دهه 1980 توســط گروهي از دانشجویان 
مقطع كارشناســي ارشد مطرح شد و ســازمان هاي مختلفي نظیر            
Red Cross، John Deere، Mc Donald’s و نیروي دریائي 

آمریكا از آن استفاده كرده اند.
نشســت مربوط به چگونگي اجراي این رویكرد چند روزي طول 
می كشــد و كاركنان از پایین تر ســطح تا مدیر ارشد در آن شركت 
می كنند. برخي شــركت ها حتي از مشتریان و تأمین كنندگان نیز 
دعوت می كنند، در این جلسه شركت فعال داشته باشند. رهبران با 
این كار تصویر كامل تري از ســازمان را بررسي می كنند. هر یك از 
كاركنان ســازمان نقش یك قطعه منحصر بفرد از یك پازل را دارند 
و ایــن پازل تــا وقتی که همه این قطعات کنار هم نباشــند، کامل 
نمی شــود، لذا بایستی سعی شود همه این قطعات به طور صحیح و 

منسجم کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتیجه گرفته شود.
جلســات این گونه چهار مرحلــه دارند که در خالل هر مرحله از 
شــرکت کنندگان خواسته می شــود به طیفی از سئواالت به شرح 

زیر بپردازند:
1- شناسائی 

توانمندی های ســازمان چیست؟ چه عاملی در ابتدا باعث جذب 
شــما به ســازمان بوده است؟ توصیف کنید زمانی را که از انجام چه 
کاری احســاس غرور و افتخار می کردید؟ چه عاملی باعث وقوع آن 

تمرکز بر نقاط قوت و مثبت سازمان

)SOAR مدل تجزیه و تحلیل(
HR.Magazine April 2018

ترجمه: احمد فنایي پور
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لحظه بود؟ می خواهید کارفرما برای چه چیزی بیشــترین ارزش را 
قائل شود.

2- ایده رویایی
احتماالت چه هســتند؟ چه چیز در حال تغییر اســت؟ بهترین 

چیزی که برای آینده می توانید متصور شوید چیست؟
3- طرح ریزی

چگونه می توانید این ایده های را تحقق بخشید؟
4- فرجام 

چگونه تغییر را پیگیری و مستقر می کنید؟
عــالوه بر خلــق ایده ها، بحث هائی که در این نشســت ها صورت 
می گیــرد به ایجاد تعــاول و اعتماد متقابل میــان کارکنان منجر 
می شــود و کارگروهــی را ترغیب می کند و نتایــج بهتری حاصل 
می شود.تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بهترین 
عملکرد مربوط به گروهی است که همه اعضای آن برای فهمیدن و 

کمک کردن به یکدیگر با هم کار می کنند.
همچنین نشســت مربوط به بررســی قدرشناســانه نقاط قوت 
سازمان، شیوه بزرگی برای شناسایی برخی از توانمندی های بالقوه 
رهبری اســت، هنگامی که کارکنان سطوح پائین تر همکاری قابل 
توجهی در بحث ها یا یک برنامه ریزی دارند، مدیران ارشــد ممکن 

است فرصت های بیشتری برای رشد تخصصی آنان فراهم کنند.
جــان هیــرز) Jonh Heiser( مدیر ارشــد اجرائی شــرکت 
Magnetrol Interntional ، اولیــن بار در ســه ســال قبل از 
تشــکیل جلسه بررسی قدرشناســانه برای مشخص کردن بهترین 
راه برای توســعه دادن به کســب و کار ساخت و ساز این شرکت در 
ســطح جهان استفاده کرد. این روش این قدر با ارزش است که این 
شــرکت تاکنون چندین بار و در موقعیت های زیادی از آن استفاده 
کرده اســت. او می گوید: ممکن اســت بحث مان را هنگامی شروع 
کنیم که همه جواب ها را در ســطح اجرائی نداشته باشیم، ولی اگر 
بتوانیم این شیوه را بپذیریم نتایجی که حاصل می شود حیرت انگیز 
اســت. برای مثال ایده ای که در یکی از این نشســت ها تکمیل شد، 
تهیه طرح خالصه ســاخت محصولی جدید بود که منجر به ساخت 

نمونه اولیه آن شد.
او می گوید، گاهی اوقات فرایند این نشســت ها می تواند چرخش 
غیر منتظره ای داشــته باشــد، مثــاًل در یکی از آنهــا، درحالی که 
موضوع بحث تمرکز روی نوآوری بود، ایده های زیادی برای پیشبرد 
ارتباطات و تعامل مســائل داخلی مطرح شــد کــه باعث تغییر در 
سیاســت های بســیار پیچیده و انعطاف ناپذیر مربوط به ســاعات 
غیرکاری و دیرکرد کارکنان ســاعتی  شد. برخی از دستورالعمل ها 
که مدت زیادی بود بازنگری نشــده بودنــد، این بحث ها  به اصالح 
آن ها کمک کرد. پیشــنهاد آموزش تغییر نگرش سرپرستان در این 
نشســت ها موجب افزایش انعطاف پذیــری، روحیه خوش بینی و 

اعتماد میان کارکنان شد. 
در این نوع نشســت ها چون نمی دانید که چه چیزی ممکن است 
از ســوی همکاران سطوح مختلف شود، بایســتی پذیرای شنیدن 
هر نوع صحبت یا پیشــنهادی باشــید و این بخشــی از زیبابی این 
گونه جلسات است که متوجه می شوید همکارانتان به چه چیزهائی 
می اندیشند که لزومًا شما به آن ها فکر نکرده اید. گروه منابع انسانی 
ســازمان نقش زیادی در فراهم کردن تسهیالت مربوط به برگزاری 
این جلسات و پیگیری مســائل مطروحه دارد. فرایند برگزاری این 
نشســت ها در بهبود فرهنگ ســازمانی و چگونگــی تغییر نگرش 
کارکنان برای حل مسائل سازمان تاثیر زیادی دارد. البته این روش 
تنها شــیوه همسوکردن کارکنان برای تحقق اهداف سازمان نیست 
اما به کارکنان انگیزه می دهد و دلبســتگی سازمانی آنها را افزایش 
می دهد. زیرا می بینند که مدیران به گفته های آنها ارزش می گذارند.

ایــن رویکرد بــه خوبی برای برنامه ریزی اســتراتژیک نیز عمل 
می کنــد. ژاکلین اســتاوروس)Jacqueline Stavros( اســتاد 
دانشــگاه و مشاور مدیریت از اهرم های نشست بررسی قدرشناسانه 
نقاط مثبت و قوت ســازمان برای کمک به آن ها اســتفاده کرد، او 
می گوید: رهبران شــرکت ها به طور ســنتی از مدل تجزیه و تحلیل 
SWOT )توانمندی هــا، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها( اســتفاده 
 (SOAR کرده اند، اما او گزینه دیگری به نام مدل تجزیه و تحلیل
توانمندی هــا، فرصت هــا، آرزوها و دســتاوردهایی را مطرح کرد. 
اهرم های انگیزشی مدل مذکور، توانمندی ها  فرصت ها بود و رویکرد 
آن عمل گرایانه است، در حالی که مدل SWOT خیلی تحلیل گرا 
است. SOAR خیلی تمرکز بر احتمال این که »چه کاری می توان 
کرد«؟ دارد. در این مدل شما گفت و گو و تعاملی با کارکنان دارید 
کــه حاوی نوآوری ها و کشــف راه حل ها اســت و پیامد آن ایجاد 

دلبستگی سازمانی در همه سطوح می باشد.
اگرچه برخی از رهبران ممکن اســت اکراه داشــته باشــند برای 
دعــوت کردن از کارکنان جهت شــرکت در برنامه ریزی مربوط به 
آینده ســازمان، اما اغلب کســانی که از این جلسه خارج می شوند 
احســاس می کنند که  انرژی انگیزه و دانش بیشــتری نســبت به 

سازمان یافته اند.
چیزی که رهبران ارشــد می فهمند این است که کارکنان چیزی 
را می خواهند که دقیقًا همان چیزی باشد که عمل می کنند  این که 
اغلب کارکنان در ســازمان می خواهند سازمان در رقابت پیروز شود 

در صنعت مربوطه پیشتاز باشد و کارشان معنی دار باشد.
1- )Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats( SWOT
2- )Strengths, Opportunities, Aspirations and 
Results( SOAR
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مصاحبه با اولین گروه از شرکت کنندگان دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی 

یکی از اهداف مهم انجمن که در استراتژی های آن به وضوح قابل مشاهده 
است، توسعه دانش مدیریت منابع انسانی و کاربردی کردن آن است. 

کارشناسان و مدیران منابع انسانی بنا به تنوع فعالیت های خود الزم است با 
حوزه های مختلف HR آشنا شده تا به ایفای نقش مؤثرتری در سازمان بپردازند. 
از این رو دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی در قالب 25 ماژول، چهار ساعته 
شامل: سبک های نوین رهبری، فرهنگ و ارزش های سازمانی، مسئولیت های 
اجتماعی، مدیریت اســتراتژیک منابع انسانی، تدوین مدل شایستگی مدیران، 
کانون ارزیابی، طراحی ســاختار ســازمانی و...همچنین بازدید از سازمان های  

موفق ازجمله برنامه هایی است که در این دوره طراحی شده است.
حال با توجه به اینکه ســرفصل های ارائه شــده در این دوره الزامات آزمون 
گواهی نامه حرفه ای منابع انســانی را پوشــش می دهد، بر این اساس امتیازی 
را برای شــرکت کنندگان دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی در نظر گرفته 
شد، که ضمن داشتن شرایط الزم )مطابق نظام نامه( برای دریافت گواهی نامه 
حرفه ای منابع انســانی در یکی از سطوح کارشناس، مدیر میانی و مدیر ارشد 
بــدون نیاز به شــرکت در آزمون گواهی نامه و بــا طی کردن موفقیت آمیز در 
دوره، عالوه بر گواهی نامه حضور، می توانند گواهی نامه حرفه ای منابع انسانی 

را هم دریافت کنند. 
همانطوریکــه انتظــار می رفت این دوره بعد از اولیــن اعالم عمومی مورد 
استقبال ســازمان ها، اعضای حقوقی و حقیقی انجمن قرار گرفت به طوریکه 
امســال شاهد برگزاری ســه دوره آن به تربیت زیر بوده است و عالقه مندان 
برای حضور در دوره ی چهارم  که از خرداد سال آتی شروع می شود می توانند 

ثبت نام نمایند:
اولیــن دوره مدیریت حرفه ای منابع انســانی از 7 شــهریور ماه آغاز و تا 
14 آذرماه 98 ادامه داشــت. تعداد 26 نفر از شــرکت کنندگان موفق به اخذ 
گواهینامه آموزشی ۱۰۰ ساعته و ۱۹ نفر گواهینامه حرفه ای منابع انسانی را 

در یکی از سطوح کارشناس، مدیرمیانی و مدیر ارشد دریافت کردند.
دومین دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی از 15 تیرماه تا 12 بهمن ماه 
سال 98 به طور اختصاصی برای تعداد 20 نفر از متقاضیان حوزه HR صندوق 

بازنشستگی صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران به مورد اجرا گذاشته شد. 
ســومین دوره مدیریت حرفــه ای منابع انســانی از 19 دی ماه آغاز و تا 

اردیبهشت ماه سال 99 ادامه خواهد داشت.
»سخن انجمن« در این شماره  گفت وگویی با اولین شرکت کنندگان  دوره 

مدیریت حرفه ای منابع انسانی  انجام داده است که در ادامه می خوانید. 

علی آذرآیین،  معاون اداری و پشتیبانی مجتمع شرکت صنعتی 
اســفراین: بواســطه بیش از یک دهه فعالیت 
در حوزه منابع انســانی و آشنایی ضمنی با اکثر 
مباحــث این حوزه و همچنیــن عنوان دوره که 
مدیریــت "حرفه ای" نام گذاری شــده بود طبعًا 
ســطح انتظارات و اهداف باال تعیین شــده بود 
هرچند در برخی ســرفصل ها دستاوردهای دوره 
)اثــر بخشــی ( آن کمتر از انتظــارات بود ولی 

درمجموع از حضور در این دوره خرســندم. مباحثی همچون سبک های نوین 
رهبری، مسئولیت های اجتماعی، برنامه ریزی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، 
تجزیه و تحلیل مشاغل بسیار خوب و در حد مطلوب ارائه شد. بسیار ضروری 
به نظر می رســد و چه خوب بود اگر اهرم اجرایی وجود داشــت که سازمان ها 
برای انتصاب کارکنان در مشــاغل مدیریتی در حوزه منابع انسانی را ملزم به 

طی کردن دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی نمایند.

مبین بهرازفر، مدیر منابع انســانی صنایع و معادن کانی مس:  با 
علم به این موضوع که منابع انســانی مهمترین 
ســرمایه ســازمان به شــمار می آیند و الزمه 
موفقیت مدیران منابع انسانی در شرایط کنونی 
که با چالش های متعددی مواجه هستند، کسب 
دانش حرفه ای و تخصص متناســب با علم روز 
دنیا به صورت کاربردی اســت، تصمیم گرفتم 
در دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی شرکت 
کنم و خوشــبختانه با حضور اســاتید مجرب و 
تیم اجرایی متعهد، 25 برنامه چهار ســاعته با موضوعات مختلف حوزه منابع 
انســانی و همچنین بازدید از ســازمان های موفق به نحو احسن ارائه شد که 

بسیار رضایت بخش بود.
قطعًا مســیر حرفه ای شدن و تغییر نگرش در حوزه منابع انسانی که باعث 
حال خوب شــود، فراتر از حضور در دوره های آموزشی است؛ هرچند رهبران 
باید مهارت های الزم برای داشتن حال خوب برای خود و کارکنان را آموزش 
ببینند. طراحی سرفصل های آموزشــی دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی 
توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، نقش مؤثری در رشد، توسعه فردی 

و یادگیری مدیران منابع انسانی در مسیر حرفه ای گری و حال خوب دارد. 

مرتضی  مهرانی، کارشناس ســرمایه انسانی و توسعه سازمانی 
شرکت گسترش پایا صنعت سینا: پیش 
از شــروع دوره من به دنبال پوشــش اکثر 
کارکردهای حوزه منابع انســانی کمی بیش 
از آشــنایی بودم و در حقیقت به علت جذاب 
بودن سرفصل ها اقدام به ثبت نام کردم و به 
طور کلی با توجــه به مدت زمان اختصاص 
داده شــده به هریک از سرفصل توقعی بیش 
از چیــزی که اتفاق افتاد را در بســیاری از 
سرفصل ها نداشتم و انتظاراتم به نحو خوبی 
برآورده شد به نظرم در صورت عملیاتی و اجرایی تر شدن دوره، قطعًا تأثیرات 
بسیار مثبتی خواهد داشت. به نظر من بیشترین استفاده از این کالس ها توجه 
به کلیدواژه هایی اســت که اساتید محترم در خلل ارائه هایشان به آن ها اشاره 
کردند. در هر صورت کسانی که در این دوره شرکت می کنند آشنایی با مفاهیم 
حوزه منابع انســانی دارند اما آن کلیدواژه ها که حاصل تجارب چندین ســاله 

بزگواران است از هیچ کتابی قابل دریافت نیست.
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دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی- گروه یک 
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 دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی- گروه 2 )صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران(

دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی- گروه 3 
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در ادامه گفت وگو بــا دارندگان 
گواهینامه حرفه ای منابع انســانی، 
کاظــم آفریده کارشــناس برنامه 
ریزی و توســعه سیستم های منابع 
انســانی در شرکت احداث و توسعه 
و  )توســعه یک(  مپنا  نیروگاه های 
دارنده گواهینامــه حرفه ای منابع 
انســانی ســطح کارشناســی به 
سئواالت »سخن انجمن« پاسخ می دهد: آفریده 11 سال سابقه 
فعالیت در حوزه منابع انسانی دارد و در سال 1395 گواهینامه 
حرفه ای منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 

اخذ کرده است.

 به نظر شما آزمون گواهینامه حرفه ای چه تأثیری در روند 
حرفه ای شدن این حوزه دارد؟

بی تردید باتوسعه دانش و گسترش مرزهای دانشی، علوم انسانی 
و حوزه ی شاخص آن، مدیریت سرمایه های انسانی نیازمند تعمیق 
بیشــتر در فهم و هوشمندی در اجراست. شناخت سیر تحول حوزه 
منابع انســانی و بلوغ آن در کشــور این مهم را بیش از پیش نمایان 
می کند که این عرصه ی دانشی، گاهی بدون توجه به پایه های استوار 
و تاثیرگذار آن در ســازمان- به عنوان شریک و یا هدایت گر کسب 
و کار- تا حد یک عنوان ســاده بر ســاختاری کهنه و عاری از دانش، 
تقلیل می یابد و گاه با درک مشترک صاحبان کسب و کار و راهبران 
منابع انســانی از یکدیگر، موجب می شود پیکره ی دانشی و حرفه ای 
مدیریت منابع انسانی تسهیلگر اهداف تمامی ذینفعان شود. بنابراین 
در مسیر اعتالی مدیریت منابع انسانی، حرفه ای گرایی با معیارهای 
روشــن و واحد، همچون گواهینامه حرفه ای منابع انسانی از مرجع 
وزین و معتبر انجمن مدیریت منابع انســانی ایران بسیار ضروری و 

حیاتی اســت که می تواند تمامی طرف های درگیر را منتفع نماید. 

 ضرورت شــرکت در آزمون گواهینامــه حرفه ای برای 
کارشناســان، مدیران و فعاالن این حوزه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
همراه با گسترش شــیوه های نوین کسب و کار و تاکید صاحبان 
ایده و کارآفریــن بر تخصص گرایی در تمامی امور در دنیای امروز، 
جذب و بهره مندی از دانش روبه رشد منابع انسانی بیش از هر زمانی 
مزیتی رقابتی برای سازمان ها می باشد. امروزه غنای روزآمد دانشی 
و بکارگیــری آن در جهت بلوغ فرآیندهای منابع انســانی، وظیفه 
ی خبرگان این حوزه به عنوان نماینده HR در تمامی ســازمان ها 
است و در این راه، آزمون گواهینامه حرفه ای منابع انسانی عالوه بر 

معیاری واحد، گامی مهم در مسیر برنامه توسعه فردی فعاالن عرصه 
مدیریت منابع انسانی می باشد.

دریافت این گواهینامه چه دســتاوردهایی برای ارتقا و 
پیشرفت شغلی شما در سازمان  داشته است؟

فارغ از دریافت صرِف گواهینامه و بیش از هرچیز دیگر، دقت نظر 
متولیان ارجمند انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در تمامی مراحل 
اعطای گواهینامه حرفه ای منابع انسانی و اشارات دقیق اساتید برای 
اینجانب، روشــن کننده ی مسیر شغلی بوده است. تاکید بر دریای 
بیکران مدیریت منابع انســانی فارغ از عناوین ســازمانی، از جانب 
اساتید ارجمند در جریان پانل تخصصی گواهینامه، بر مسیر توسعه 
فردی اینجانب بسیار تاثیرگذار بود و سبب شد  به فاصله ی چندین 
ماه از کسب گواهینامه، در شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا 
)توسعه یک( مشغول بکار شدم. بدون شک حرفه ای گرایی در ذات 
خود، فراهم نمودن تفکری حرفه ای در اذهان کارشناســان خبره ی 
منابع انسانی است، که سازمان ها نیز می توانند در عمل شاهد اثرات 

ارزشمند اعتماد به متخصصان این عرصه باشند. 
حضور و تجربه ی بسیار ارزشمند اینجانب در شرکت توسعه یک 
مپنــا به عنوان عضوی از خانواده گروه مپنا و فعالیت در امور برنامه 
ریزی و توسعه سیستم های منابع انسانی در کنار همکاران حرفه ای، 
با اجرای وظایف مهمی همچون: پیاده سازی کامل سیستم مدیریت 
عملکرد، سنجش مســتمر نگرش کارکنان بر پایه مدل ِهی گروپ، 
پایش فرهنگ سازمانی و ترویج اخالق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی 
گروه مپنا EVC، تدوین شناســنامه مشــاغل، ارزیابی مدیران بر 
اساس شایستگی های مدیریت عملکرد و EQ با رویکرد 360 درجه 
و بسیاری دیگر، حاصل آن نگاه حرفه ای در مسیر شغلی اینجانب به 

عنوان دارنده گواهینامه حرفه ای منابع انسانی است.  

»کاظم آفریده« دارنده گواهینامه حرفه ای منابع انسانی:

گواهینامه حرفه ای گامی مهم در مسیر برنامه توسعه فردی است

مدیر مسئول: سید مسعود همایونفر
زیر نظر شورای سیاست گذاری

سردبیر: شیما غزائی
آتلیه هنری: روناس

تلفن: 02144941228
  www.HRMsociety.ir :سایت

نشانی: تهران، بزرگراه ستاری، بلوار فردوس غرب
خیابان سازمان برنامه جنوبی، خیابان ۲۱ شرقی)بغیری(

مجتمع تجاری اداری ارکیده، طبقه اول، واحد ۱۰۸
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در راستاي حرفه اي شدن مدیریت منابع انساني در كشور، طرح صدور گواهینامه حرفه اي منابع انساني براي اولین 

بار در انجمن مدیریت منابع انساني ایران با هدف توسعه الگوي شایستگي، ایجاد نظام سنجش شایستگي ها و ارتقاي 

شایستگي هاي مدیران و كارشناسان مدیریت منابع انساني سازمان ها در قالب نظام نامه تعریف شده در سال 1388 

طراحي شد و تاكنون ده دوره آزمون گواهینامه حرفه اي منابع انساني با موفقیت برگزار شده است.

اهداف

ë  اعتبار بخشي به حرفه منابع انساني در کشور

ë  تدوین بدنه دانشي براي حرفه منابع انساني کشور

ë  کمک به سازمان ها براي جذب افراد  حرفه اي در واحدهاي منابع انساني

ë  کمک به افراد براي کسب دانش و  مهارت هاي الزم براي فعالیت در حرفه منابع انساني

سطوح گواهينامه حرفه اي

سطح 1: کارشناس منابع انساني

سطح 2 : مدیر میاني منابع انساني

سطح 3: مدیر ارشد منابع انساني

شرایط درخواست
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6- گذراندن موفق پانل"مصاحبه" حرفه اي 

توضیح : داشتن مدرک کارشناسي ارشد و دکتراي مرتبط به ترتیب معادل 1 سال و 2سال سابقه کار براي دارنده آن محسوب مي شود. ٭ 
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شماره 49

اسفند 98

فراخوان متقاضیان و ارزیابان

جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از هر گونه تغییرات احتمالی در برنامه زمانی و شرایط حضور در 
فرایند ارزیابی با دبیرخانه جایزه با شماره 44941228  تماس حاصل نمائید و یا به سایت انجمن 

قسمت جایزه تعالی منابع انسانی مراجعه فرمائید.   www.HRMsociety.ir

1399

2020

بعد از اجراى موفقیت آمیز یازده دوره جایزه تعالى منابع انسانى از سال 1388 لغایت 1398 با تکیه بر تجربیات ارزشمند این یازده 
دوره، انجمن مدیریت منابع انسانى ایران افتخار دارد که آغاز دوازدهمین دوره جایزه تعالى منابع انسانى را اعالم نماید.

ارزیابی حوزه منابع انسانی سازمان ها، بر اساس مدل تعالی منابع انسانی انجمن انجام می گیرد که مبتنی بر مجموعه اي از ارزش هاي 
محوري، معیارها و زیر معیارهاي حوزه منابع انسانی است و به مدیران منابع انسانی کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت هاي 

منابع انسانی سازمان خود، نقاط قوت و فرصت هاى بهبود را شناسایی و براي بهبود آنها برنامه ریزي نمایند.

سازمان هاي متقاضی براي سطح گواهینامه، 
بدون محدودیت هر زمان که آمادگی الزم 
را داشته باشند می توانند نسبت به ثبت نام 
براي  نمایند ولی  اقدام  نامه  اظهار  ارسال  و 
رعایت  به  ملزم  نشان  و  تقدیرنامه  سطوح 

برنامه زمانبندي مقابل هستند:

داراي سه سطح  انسانی  منابع  تعالی  جایزه 
زیر است و قابلیت اجرا در کلیه سازمان هاي 
فعالیت هاى  با  کوچک  و  متوسط  بزرگ، 
و  آموزشی  سالمت،  خدماتی،  تولیدي، 

عمومی را دارد.

فراخوان متقاضیان و ارزیابان
دریافت مدارك و ثبت نام

آخرین زمان دریافت اظهارنامه براي سطح نشان 

آخرین زمان دریافت اظهارنامه براي سطح تقدیرنامه 

اجراي آموزشهاي تخصصی:
الف) دوره مقدماتى

ب ) دوره خودارزیابى
ج  ) دوره تدوین اظهارنامه 

د  ) دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالى منابع انسانى

برگزاري همایش معرفی سازمان هاي برتر در حوزه منابع انسانی 

1398/8/28 از

1399/6/31تا

1399/6/5

1399/6/15

نیمه دوم آبان ماه 1399

ز ا
1398/9/2

تا
1399/6/6

از
1399/7/1

تا
1399/8/8

(Site Visit)ارزیابی و بازدید از محل

سطح گواهینامه
سطح تقدیرنامه

سطح نشان

برنامه زمان بندى دوازدهمین دوره جایزه تعالى منابع انسانى
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نام و نام خانوادگی:                                                       کد ملى:                                                  تاریخ تولد:
                      

 مدرك ورشته تحصیلی:                                                       محل کار:                                              سمت:

سوابق علمی و تخصصی / دوره هاي تربیت ارزیاب:

شماره تماس:                                 تلفن همراه:                                                            نمابر:  
 

آدرس پستی: 

پست الکترونیک:

اینجانب                                                                          آمادگی خود را براي شرکت در آزمون و مصاحبه ورودي ارزیاب جایزه تعالی منابع 
انسانی اعالم می دارم .

                                                                                                                               امضاء و تاریخ:

E-mail:
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دبیرخانه جایزه تعالی منابع انسانی در آغاز دوازدهمین سال جایزه به منظور اجراي فرآیند ارزیابی متقاضیان جایزه تعالی منابع انسانی، از کلیه مدیران و کارشناسان 
و متخصصین واجد شرایط زیر به عنوان ارزیاب دعوت به همکاري می نماید .

1 - شرایط 
   مدرك تحصیلی: حداقل لیسانس

   سن : حداقل 30 سال
   تجربه : داراي حداقل 3 سال تجربه مرتبط با امور منابع انسانی« اداري ،کارگزینی، آموزش و ... »

2 - دوره آموزشی
الف) دوره مقدماتى (آشنایى با مدیریت منابع انسانى ، مدل هاى تعالى منابع انسانى و منطق رادار) سطح (1) : دو روز کامل - هزینه دوره مبلغ 7/800/000 ریال.

ب ) دوره خودارزیابى : یک روزه - هزینه دوره مبلغ 4/000/000 ریال.
ج )  دوره تدوین اظهارنامه براساس مدل تعالى منابع انسانى : یک روزه - هزینه دوره مبلغ 4/000/000 ریال.

د )  دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالى منابع انسانى، سطح (2) : دو روز کامل - هزینه دوره مبلغ 10/000/000 ریال (پیش نیاز : دوره هاى الف و ب).

3 - نحوه شرکت در دوره آموزشی 
   واجدین شرایط در این مرحله فرم زیر را تکمیل به همراه فایل اسکن شده آخرین مدرك تحصیلی ، سوابق کارى و عکس پرسنلى به آدرس پست الکترونیکى 

.info@hrmsociety  ارسال نمایند. i r انجمن مدیریت منابع انسانى ایران 
   شرکت کنندگان در هر سطح با واریز مبلغ اعالم شده براى هر دوره به شماره حساب 7353605981  جام بانک ملت یا شماره شبا :

IR 380120000000007353605981  شعبه سازمان گسترش کد 65607 به نام انجمن مدیریت منابع انسانی ایران براي شرکت در دوره آموزشی دعوت می شوند. 

تهران ، بزرگراه ستارى ، بلوار فردوس غرب ، خیابان شقایق جنوبى ، خیابان 21 شرقى (شهید داود بغیرى) ، مجتمع ادارى ارکیده ، طبقه اول ، واحد 108
تلفن :  8 2 2 1 4 9 4 4 - 2 3 2 1 4 9 4 4 - 8 3 2 1 4 9 4 4          دورنگار :  9 7 1 1 4 9 4 4       1 4 8 4 9 3 1 9 5 2  کد پستى : 

www.hrmsociety. i r     info@hrmsociety. i r
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