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کنیم بهه یهک  به شما کمک می
ای در حوزه مهدیریت  فرد حرفه

.دمنابع انسانی تبدیل شوی



های آموزشی غیرحضوری مدیریت منابع انسانی به صورت کامال کاربردی و عملیاتی و با  دوره
.روش های آزموده شده در ایران طراحی شده است

ها قادر خواهید بود  کردن این دورهبه گونه ای که با طی
.فرآیندهای اصلی مدیریت منابع انسانی را در سازمان خود طراحی و پیاده سازی نمایید



4

انسانیمنابعمدیریتحرفهدرراخودشغلیآینده▪
.ایدکردهترسیم

کجاازدانیدنمیهنوزمختلفمنابعمطالعهوجودبا▪
.کنیدشروعباید

بعمنامدیریتفرآیندهایسازیپیادهوطراحیبهنیاز▪
.داریدخودسازماندرانسانی

منابعمدیریتحوزهدرکاربردیدانشخواهیدمی▪
.کنیدکسبانسانی

.شویدواردانسانیمنابعبهاداریحوزهازخواهیدمی▪

و در یک عبارت

.  ایدگری را انتخاب کردهایحرفه

های آموزشی  دوره
غیرحضوری مدیریت  

منابع انسانی 
برای شما مناسب 

:است اگر



آموزش گام به گام و 
کاربردی

طراحی شده بر اساس
های واقعیپروژه

دقیقه1145
آموزش غیرحضوری در  

ماژول9قالب 

های آموزشی غیرحضوری مدیریت منابع انسانی دوره



هاعناوین دوره

4ماژول  3ماژول  2ماژول  1ماژول 

طراحی سیستم آموزش کارکنان جذب و استخدام اثربخش طراحی مدل شایستگی تجزیه و تحلیل شغل کارآمد

دقیقه137: درس5دقیقه206: درس8دقیقه97: درس4دقیقه87: درس4



هاعناوین دوره

انگیزش و دلبستگی سازمانی طراحی سیستم جانشین پروری کانون ارزیابی و توسعه طراحی مدیریت عملکرد کارکنان

دقیقه124: درس8دقیقه87: درس4دقیقه177: درس6دقیقه129: درس6

8ماژول  7ماژول  6ماژول  9ماژول 5ماژول 

رضایت شغلی

دقیقه101: درس6



هامعرفی سرفصل دوره



1 تجزیه و تحلیل شغل کارآمدچرا تجزیه و تحلیل شغل؟

اجزای یک تجزیه و تحلیل شغل کارآمد

های جمع آوری اطالعات روش
برای تجزیه و تحلیل شغل

پروژه طراحی و اجرای 
تجزیه و تحلیل مشاغل در سازمان

2

3

4

دقیقه87: درس4



1 طراحی مدل شایستگیمفهوم شایستگی

های شایستگی و کاربردمدل

های تعریف مدل شایستگیروش

گام به گام تعریف مدل شایستگی مدیریتی
(مراحل انجام یک پروژه واقعی)

2

3

4

دقیقه97: درس4



1 جذب مفاهیم و فرآیند استخدام
و استخدام اثربخش

هامرور تجزیه و تحلیل شغل و شایستگی

کارمندیابی

هادریافت و مدیریت رزومه

2ریزی و پیش بینی نیروی انسانیبرنامه

3

4

5

6

7

8

طرح ریزی و انجام مصاحبه

های ارزیابیسایر روش

دقیقه206: درس8بازنگری فرایند جذب/ پروژه طراحی



1 طراحی سیستم مفهوم آموزش کارکنان
آموزش کارکنان

نیازسنجی آموزشی

برنامه ریزی و اجرای آموزشی

سنجش اثربخشی

2

3

4

5 بازنگری فرآیند آموزش کارکنان/ پروژه طراحی

دقیقه137: درس5



1 مفاهیم مدیریت عملکرد
طراحی 

مدیریت عملکرد کارکنان

هدف گذاری عملکرد

نظارت مستمر و مربی گری

ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد

2

3

4

5 تحلیل و مرور عملکرد

6 دقیقه129: درس6پروژه طراحی و اجرای مدیریت عملکرد



1 های ارزیابی و توسعهکانونمفهوم کانون ارزیابی

مدل شایستگی

هاابزارها و تمرین

داوطلبین

2

3

4

5 ارزیابان

6 دقیقه177: درس6گزارشات بازخورد



1 ها و تعاریفضرورت
طراحی سیستم 
جانشین پروری

شروع فرایند جانشین پروری

انتخاب و ارزیابی

تجربه اجرای یک پروژه واقعی

2

3

4

دقیقه87: درس4



1 انگیزش و مفهوم دلبستگی
دلبستگی سازمانی

بازخورد

قدردانی

درک کارکنان

2نشان دادن انتظارات

3

4

5

6

7

8

اعتماد

شراکت

هدقیق124:درس8توانمندسازی



1 اندازه گیری مفهوم رضایت شغلی
رضایت شغلی

اندازه گیری رضایت شغلی

تحلیل کمی داده ها

تحلیل کیفی داده ها

2

3

4

5 تهیه اقدامات بهبود

6 دقیقه101: درس6پروژه طراحی و اجرای رضایت سنجی در سازمان



یک جلسه پرسش و 
پاسخ رایگان با 

مدرس

دریافت ابزارها و 
های پیاده سازیفرم

. 

آموزش کاربردی  
های  مبتنی بر پروژه

واقعی

گواهینامه 
پایان دوره

هاهای برجسته دورهویژگی



This is a sample text. Insert your desired text 

here. This is a sample text. This is a sample 

text. 

سونیا جاللی: مدرس

حوزهدرکهاستدههیکازبیشجاللیسونیا
.دمی باشفعالیتمشغولانسانیمنابعمدیریت

حوزهمختلفنقش هایدراجراییکارانجام
سازمان هایبهمشاورهانسانی،منابعمدیریت
وبتاسیسوکوچعنوانبهنقشایفایمختلف،

انسانیمنابعمدیریتتخصصیآکادمیسایت
اخیرسال هایطیویفعالیت هایازبخشی

.می باشد
مدیریتحوزهدرخدماتارائهدروینگرشبنای

فرایآدم ها،فردیتوروحبهباورانسانیمنابع
.استسیستم ها



پرسش و
پاسخ با 
مدرس

مراجعه به سایت 
آکادمی تخصصی 

مدیرت منابع انسانی

شروع

پایان

شروع 
سفر یادگیری

ای گریشروع سفر حرفه

انتخاب، خرید و 
ها به مشاهده دوره

صورت اینترنتی

ها در اجرای دوره
سازمان و ادامه سفر 

گریحرفه ای



ا ها و یدر صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در خصوص خرید و دریافت دوره
.در واتساپ در ارتباط باشید09011771504نیاز به پشتیبانی با شماره 



در ارتباط بمانیم

26768266-021

Sonya.jalali@gmail.com

www.hrmacy.ir

09011771504

hrmacy.ir



آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی
ای شدنمسیر حرفه


