
 : موضوع 

 تعامل هذفمنذ بین آموزش و سایر زیر نظام های منابع انسانی
 

 :  سخنران 

  yahoo.com56aeidi@  اکبرعیذی
دکتری مذیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی ؛ 

مذیر علمی دوره جامع مذیران آموزش سازمان مذیریت صنعتی ایران ؛ 

مشاور  و مذرس حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ؛ 
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 افشایص تَجِ تِ کارکزدّای آهَسش در سالْای اخیز
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ًیاسسٌحی  

 آهَسضی

 ارسیاتی پیواًکاراى 

 آهَسضی
 تَدجِ تٌذی

اثزتخطی  

 آهَسضی

 پزٍرش اساتیذ 

 درٍى ساسهاًی 

آهَسش 

 هجاسی 

هذل ّای 

استاًذارد ٍ  

تعالی  

 آهَسضی 

 سیستن ّای

ًزم افشاری    

اجزای  

 آهَسضْا
ٍ...  

تزًاهِ ریشی 

 آهَسضی

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 استزاتژي، تكىًلًژي، ساختار ساسمان،
...فزهىگ ساسمان ي   

 اقتصادي محيط     اجتماعي

 سياسي

 سيست

 وظام جذب
 تاميه ي تعديل

 وظام وگهداري
 ي حفاظت 

 وظام
 كاربزد

 وظام 
 آمًسش ي بهساسي

 ساسمان

 مىافع

 فزد

 جامعه

هافزآيىد عمليات وظام   

 مىابع       ارسضي

 مالي

 غيز مالي

 درين داد بزين داد

 پيص   داد

 باسداد

 محيط درين ساسماوي
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 1377هیزسپاسی ،دکتز  هذل تلفیقی ًظام هذیزیت هٌاتع اًساًی



 
 
 

 وضعیت تعامل فرآیند یا زیر نظام آموزش با سایر فرآیندها  
 

 یا زیرنظام های منابع انسانی چگونه است ؟
 
   

 

 :سوال 

4  EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 : نمونه15شرکت در هر سطح  45انتخاب هذفمنذ 

 کَچک

 هتَسط

500  ≤ تعذاد ًیزٍی اًساًی   تشرگ   

500  >تعذاد ًیزٍی اًساًی   ≥200  

تعذاد ًیزٍی اًساًی   < 200  

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 
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 درضزکتْای هَرد تزرسی سایر فرآینذهای منابع انسانی تا  آهَسشتعاهل 

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 ًیاسّا ٍ تخصص ّای هَرد ًیاس
ضٌاسایی ٍ اعالم سطح ضایستگی  

 کارکٌاى ساسهاى 
(ى . م . درصذ د )   

 آهَسش ٍ تْساسی  فزآیٌذ آهَسش تزًاهِ ریشی ًیزٍی اًساًی 

 جذب افزاد تا تَجِ تِ 

 سیاست ّای آهَسضی ضزکت 

(  خَد آهَسضی % 20هثال )  

 اعالم سطح ارائِ 
 آهَسضْای ساسهاًی  

ضٌاسایی )  
(هحذٍدُ ًیاسّای ضغلی   

 هیشاى ّشیٌِ آهَسضی فزد هعزفی ًفزات تعذیل ضذُ

 تعاهل آهَسش تا فزآیٌذ تزًاهِ ریشی ًیزٍی اًساًی  

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 ساسهاًْای کَچک 

-/P 

-/P 

P/D 

P/D 

 ساسهاًْای هتَسط

P/D 

P/D 

-/P 

-/P 

 ساسهاًْای تشرگ

P/D 

P/D/C/A 

-/P 

-/P 

P 

D C 

A 

 تزًاهِ ریشی ًیزٍی اًساًی 

 جثزاى خذهات   

 هذیزیت عولکزد 

 ارتقاء ٍ تٌشل ًیزٍی اًساًی 

 ٍضعیت  تعاهل فزآیٌذ آهَسش تا سایز 
 فزآیٌذّای هٌاتع اًساًی در ًوًَِ هَرد تزرسی 

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 
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 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 آى یکى را کف تِ خزطَم اٍفتاد

  گفت ّوچَى ًاٍداى است ایي ًْاد

  آى یکى تز پطتِ اٍ تٌْاد دست

  چَى تختى تُذست پیلگفت خَد ایي 

 آى یکى را کف چَ تز پایص تسَد

  دیذم چَى عوَد پیلگفت ضکلِ 

  ضاى ضذ هختلف اس ًظزگِ گفت

  آى یکى دالص لقة داد ایي الف

  در کفِ ّزیک اگز ضوعى تذى

   اختالف اس گفتطاى تیزٍى ضذى

: 1پیشنهاد  
کالن اندیشی در حوزه منابع انسانی از  

 طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
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 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



:  2پیشنهاد   

مهندسی مجدد فرآیندهای 

منابع انسانی و آموزش و  

برقراری تعامل هدفمند 

 میان آنها  

 EMAIL : aeidi56@yahoo.com 



 خالق عطق ًگْذار ضوا

 
  

 
  

مذیریت منابع انسانی دکتری 
 دانشگاه خوارزمی

 

aeidi56@yahoo.com 


