


 

 

 
 

 

 

 

 

 انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران نشریه

 های انسانی  کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه پنجمیننامه  ویژه

 6931بهمن ماه 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  فهرست

 آموزش و توسعه سرمایه انسانیگزارش پنجمین کنفرانس ملی  

 سخنرانی های کنفرانس 

 کارگاه های کنفرانس 

 برترین تجارب آموزش 

 مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی 

 6931گزارش جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال  

 6931گزارش برترین تجارب اموزش و توسعه کارکنان در سال  

 وابق کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانیس 

 اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 کنفرانسچکیده مقالت پذیرش شده  
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 کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی پنجمین

5th National Conference of Training and Human Capital Development 

  6931بهمن ماه  93و  93

 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 رازیسال همایش های بین المللی  -تهران 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 مقدمه

 توسعه و آموزش تعالی ملی جایزه دوره پنجمین تقدیر مراسم همراه به انسانی سرمایه توسعه و آموزش ملی کنفرانس پنجمین 

 92 و 23 تاریخ در کشور اداری و صنعتی دانشگاهی، مراکز همکاری با انسانی منابع توسعه و آموزش انجمن توسط انسانی منابع

 المللی بین های همایش مرکز در 6931 سال ماه بهمن

 نیز کنفرانس این خوشبختانه. گردید برگزار رازی

 های سال در کنفرانس این گذشته دوره چهار مانند

 کسترده استقبال ضمن 6931 و6939،6931 ،6932

 پیامدهای و نتایج کشور، توسعه و آموزش جامعه

 نموده ایجاد کشور دستگاههای و ها سازمان در مهمی

 کنفرانس پنجمین تفاوت و ویژگی ترین مهم. است

 کنفرانس سایر با انسانی سرمایه توسعه و آموزش ملی

 های حوزه بر توجه کشور، در آموزش حوزه های

 عملکرد بهبود های مکانیسم و ابزارها و آموزش نوین

 و ها روش رویکردها، بر تاکید با سازمانی بالندگی و

 محور – شایستگی توسعه و یادگیری نوین ابزارهای

 های سازمان توسعه و آموزش واحدهای بین در

های متنوع مانند: کارگاههای آموزشی، سخنرانی بود. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه کشور

دوره  پنجمین، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر پژوهشی و مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در های کلیدی

 . همراه گردید و دومین دوره جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 

 
 

 

 



 

 

محورسالیانه:

 "محور -ابزارها ی نوین یادگیری و توسعه شایستگی و بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی : رویکردها/ روش ها "

Performance Improvement and Business Development: Competency Based Learning and 

Development/ Approaches, Methods and Solutions 

 

محورهایکنفرانس:

 های توسعه فردی کارکنان تدوین برنامهالگوهای  

 تئوری ها و مدل های رویکرد نوین مدیریت مبتنی بر شایستگی 

 استراتژی سازمانی، نتایج کسب و کار و توسعه شایستگی ها 

 محور –چالش های سازمان های ایرانی در گذر به سمت رویکرد شایستگی  

 ایستگیآموزش و پرورش عمومی، توسعه منابع انسانی و توسعه ش 

 استراتژی یادگیری و توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی 

 محور  –تعالی سازمانی و  یادگیری و توسعه شایستگی  

 روش ها و ابزار های نوین یادگیری و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان 

 توسعه رهبری و پرورش رهبران آینده با رویکرد شایستگی 

 ین توسعه و یادگیریکوچینگ و منتورینگ ابزارهای نو 

 مدل شایستگی ها و نقشه شایستگی ها 

 کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها،تجربیات و چالش ها و مشکالت 

 فناوری اطالعات، شبکه های اجتماعی مجازی و سامانه های ارزیابی و توسعه شایستگی ها 

 محور –شایستگی بازگشت سرمایه گذاری و سنجش اثرات برنامه های یادگیری و توسعه  

  و توسعه منابع انسانی مدل تعالی آموزش 

  و توسعه کارکنان برترین تجارب آموزش 



 

 

 اهداف کنفرانس

  ایجاد بستر مناسب برای ارائه آخرین تازه ها ویافته های علمی، پژوهشی

وتجربی، آراء وایده های مرتبط به محور و موضوعات اصلی کنفرانس و 

 آنها ایجاد زمینه عملیاتی کردن

  گردهمایی ساالنه اعضای حقیقی وحقوقی انجمن و دیگر افراد

وگروههای صاحبنظر وعالقه مند و ایجاد فضای تعامل وتبادل علمی 

 وحرفه ای فیمابین

  ارائه نتایج حاصل از اجرای فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش

 وتوسعه به سازمانها و شرکتهای برتر 

 

 

 سازمان کنفرانس

مشاور عالی سابق معاونت توسعه  )دکتر سید احمد طباطبایی  کنفرانس:رئیس

 (مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 علمیکنفرانس: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید )دکتر اباصلت خراسانیدبیر

 (بهشتی، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی

وزش و توسعه منابع رضا مهدیان)مشاور آممهندس  :کنفرانسدبیراجرایی

 انسانی(

 

 شورای سیاستگذاری کنفرانس

شورای سیاستگزاری کنفرانس متشکل از صاحبنظران، اعضای هئیت علمی، مدیران و دست اندرکاران امر آموزش وتوسعه سرمایه 

کنفرانس، تعیین محور انسانی در بخش دولتی و غیر دولتی است که ماموریت اصلی آنها تعیین اهداف،راهبردها و برنامه های 

اصلی ومحورهای ساالنه کنفرانس، تایید وتصویب سند برنامه کنفرانس ، تعیین استراتژی های ساالنه کنفرانس در بخش مدیریت 

کنفرانس، برونسپاری، جذب منابع، ارزیابی کیفی وکمی کنفرانس در ابعاد تعریف شده، تعیین ترکیب کمیته علمی کنفرانس می 

 باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 سمت سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی پروفسور سید حسین ابطحی 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  پروفسور سید محمداعرابی 2

ناصر میر سپاسی پروفسور 3   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 مدیرعامل بانک شهر دکتر حسین محمدپور زرندی 4

 مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی  دکتر محمد علی محمدی  5

 معاون وزیر صنعت.معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  دکتر منصور معظمی  6

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دکتر سید علی صدر السادات  7

 مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  دکتر محمدرضا واعظ مهدوی  8

 معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران  دکتر ابراهیم شیخ  9

 مدیر شبکه آموزش  دکتر حسین ساری 11

 وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش  دکتر علی اصغر فانی  11

علی زرافشان آقای  12  معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش  

آبادی سید صدرالدین صدری نوش 13  سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور 

مدیریت و برنامه ریزی کشورمشاور عالی سابق سازمان  دکتر سید احمد طباطبایی 14  



 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر اباصلت خراسانی 15

کوروش فتحی واجارگاهپروفسور  16  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

مرتضی نظریدکتر  17 رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش    

توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایرانمدیر  مهندس حسن نصر اصفهانی 18  

 سرپرست ادره کل مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  دکتر علی ابرازه  19

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر جواد اطاعت 21

 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  دکتر محمد حسین ساالریان زاده  21

 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسین مبارکی  22

سازمان اداری و استخدامی کشور رئیس محترم آموزش کارکنان دکتر عمران رمضانی  23  

حسین مظلوم آقای  24  معاون پشتیبانی امالک و ساختمان بانک شهر 

 معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دکتر علی جوانی 25

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزرات آموزش و پرورش دکتر مهرزاد حمیدی 26

ایرانمدیر مرکز ارزیابی و توسعه مدیران شرکت ملی نفت  دکتر مجید سلیمی  27  

 رئیس حوزه ریاست سازمان صدا و سیما  مهندس برنا فیروزی  28

 قائم مقام انجمن مدیریت ایران خانم دکتر آذر صائمیان 29

سید مرتضی میر پور مهندس 31  مدیرکل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران 

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خانم دکتر میترا عزتی 31

غالمرضا شمس مورکانیدکتر  32  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 مدیرمنابع انسانی سازمان معادن و صنایع معدنی ایران دکتر سید احمد بزاز جزایری 33

 عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی  دکتر رحمت اهلل پاکدل 34

اداری وزارت صنعت و معدن و تجارترئیس مرکز نوسازی و تحول  مهندس اصغر مصاحب  35  

 رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر مسعود ابوالحالج   36

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر مرتضی رضایی زاده 37

 معاون منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی دکتر اسماعیل جعفری 38

عموزاد دکتر محمد 39  رئیس مرکز توسعه و ارزیابی مدیران وزارت نفت 

 عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران آقای حسین زاهدی 41

ابوالفضل غالمی آقای  41  مشاور اجرایی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران 

علی سرابیدکتر  42 پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت برنامه ریزی بودجه و   

 مشاور هیات مدیره صندوق بیمه تامین اجتماعی عشایر و روستاییان آقای آزادی وفا 43



 

 

 عضو محترم شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی دکتر سید محمد مهدی احمدی  44

حسن رستم پناه آقای  45  معاون منابع انسانی بانک شهر 

دکتر شاعری  46  معاون منابع انسانی نفت بهران  

 

 

 

 



 

 

 کنفرانس در یک نگاه

کنفرانس شامل برنامه های متنوعی نظیر کارگاههای آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر 

پژوهشی، مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در 

 دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و  پنجمین

برپایی عه کارکنان و دومین دوره جایزه برترین های آموزش و توس

نمایشگاه جانبی بود که شرح مختصری از این برنامه ها در ادامه 

 آمده است.

 سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی

در این بخش از کنفرانس به منظور حفظ بی طرفی و طرح مباحث 

بر اساس رویکرد علمی و منطقی و همچنین برای اجتناب از ارائه 

فاقد مستندات علمی، عالوه بر دعوت از مطالب کلی، یک طرفه و 

صاحبنظران گروه های مختلف، جلسات متعددی )حداقل دو 

در  جلسه( با هریک از سخنرانان این بخش ترتیب داده شد و مطالب سخنرانان با کمک کارشناسان آماده سازی و تدوین شد.

و مدیران و متخصصان آموزش و توسعه سازمان  بخش سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی، مطالب توسط اساتید دانشگاهها

 های دولتی و خصوصی با نگاهی جامع تر بر مسائل و چالش های سازمان ها ارائه شد.

 

 عنوان سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی

"سرکارخانمدکتررضوانحکیمزاده"

 وزارت آموزش و پرورش محترم معاون-

:  سخنرانی موضوع  وآموزشو انسانی منابع توسعه پرورشعمومی،

 توسعهشایستگی



 



 

 

  "واجارگاهفتحیکوروشپروفسورآقایجناب"

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو 

هایشایستگیدرتاملی(انسانی؟منابعآینده،کدامکدام: سخنرانی موضوع

 )جدیددوراندرانسانیمنابع

 

 

  "خراسانیاباصلتدکترآقایجناب"

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو

مدلشایستگیمدیرانوکارشناسانآموزشدرسازمان:  سخنرانی موضوع

 هایتولیدیوخدماتیکشور

 

 

 

 "یصدرینصدرالدیدسدکترآقایجناب"

 سرپرست سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 آیندهبخشدولتیتربیتوتوسعهمدیران: سخنرانی موضوع

 

 

 "دکترجواداطاعتآقایجناب"

  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو

 .مبانیتوسعهپایداردرایران:  سخنرانی موضوع

 



 

 

 

"طباطباییاحمدسیددکترآقایجناب"

  ایران توسعه و آموزش انجمن رییس نایب

 "جنابآقایمهندسیاسرمتحدین"

 کوچ حرفه ای

کوچینگومنتورینگ)ابرراهبردآموزش،توانمندسازیو:  سخنرانی موضوع

 بهبودعملکرددرسازمانهایپیشرو(

 

"جناباقایپروفسورایمونمورفی"

 رئیس مرکز کسب و کار کشور ایرلند

 "جنابآقایدکترمرتضیرضاییزاده"

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو

 (VHRD) انسانیمجازیمدیریتمنابع :سخنرانی موضوع 

 

 

  "زرندیمحمدپورحسیندکترآقایجناب"

 شهر بانک محترم مدیرعامل

ابزارهایتوسعهوپرورششایستگیکارکنانومدیران:  سخنرانی موضوع 

 سازمانها

 

 

 "محمدعموزاددکترآقایجناب"

  رئیس مرکز ارزیابی شایستگی مدیران وزارت نفت

گزارشعملکردجایزهملیتعالیآموزشوتوسعه)دکتر: سخنرانی موضوع

 دبیرجایزه(-محمدعموزاد



 

 

 
 

  "جزایریبزازاحمدسیددکترآقایجناب"

 ایمیدرو سارمان انسانی منابع مدیر-

یانسانیروینیریجذبوبکارگیمناسببرایساختارسازمان: سخنرانی موضوع

 یساختارسازمانیاصلیبرمولفههایدتواندباشد؟باتاکیچهمیستهشا

 

 

 

  "دکترامیررضاخاکیآقایجناب"

 رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 

 استانداردهایکانونارزیابیوتوسعه.: سخنرانی موضوع 

 

 

 

 

  "خانمدکترآذرصائمیان"

 قائم مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران.

 یارهبرانبزرگدنینگکوچیهایکازتکنییآموزهها: سخنرانی موضوع 

 

 

 

  "سلیمیمجیددکترآقایجناب"

 ایران نفت ملی شرکت مدیران توسعه و ارزیابی مرکز مدیر

تیککنکاشنقادانه:مصوبهودستورالعملآموزشوتربی: سخنرانی موضوع

مدیرانآیندهدستگاههایاجرای



 

 

 

 

 

"طبرسادکترغالمعلیآقایجناب"

 شهید بهشتی دانشگاه علمی هیات عضو

سازماندردیجیتالنسلکارکنانتوانمندسازیفرارویهایچالش: سخنرانی موضوع

 .پژوهیآیندهرویکردباسومهزارههای

 

 

 

  "برزورشتیانیآقایجناب"

 مدرس و مشاور آموزش سازمانی –

پارادیمیجدیددرآموزشهایشایستگی،شخصیسازییادگیری: سخنرانی موضوع

 .محورهزارهسوم






  "دکترغالمرضاشمسآقایجناب"

 شهید بهشتی دانشگاه علمی هیات عضو

 .الگویشایستگیحرفهایناظرانوارزیابانآموزشعالیمهارتی: سخنرانی موضوع
 

 

  "دکترعلیرضاشیروانیآقایجناب"

 آزاد اسالمی دانشگاه علمی هیات عضو

 A مهارتهایتکمیلیمدیرانوپرورشبازیگراننوع:سخنرانی موضوع



 

 

 "پنل تجربه سازمانی رشد و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور"

  "ییدکترناصرموالآقایجناب"

 یراننفت ا یشرکت مل یمنابع انسان یرمد

 .شرکتملینفتایران-یادگیریبهشیوهشایستگیمحور)قوتها/چالشها(: سخنرانی موضوع

  "یحسننصراصفهانمهندسآقایجناب"

 یرانا ینفت یو پخش فرآورده ها یشپاال یشرکت مل یتوسعه منابع انسان یرمد

شرکت–بزركاستانداردگراییومتناسبسازیدورههایآموزشیبامشاغلدرشرکتهای: سخنرانی موضوع

 ملیپاالیشوپخشایران

  "یاصفهانیدرحمهندسجعفرآقایجناب"

 یرانگاز ا یشرکت مل یتوسعه منابع انسان یرمد

.شرکتملیگازایران–آکادمیشایستگیمدیران: سخنرانی موضوع

  "دکترکرمانیآقایجناب"

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی منابع انسانی برنامه ریزیمدیر 

 شرکتملیصنایعپتروشیمیایران–حرفهگرایی،ضرورتآموزشوتوسعهنیرویانسانی: سخنرانی موضوع



 

 

 برگزاری مراسم تقدیر از پروفسور سید حسین ابطحی )چهره ماندگار علمی آموزش و توسعه منابع انسانی(

انسانی هر ساله مراسم تقدیر از چهره های ماندگار آموزش یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه 

آموزش و توسعه منابع انسانی کشور  علمی به عنوان چهره ماندگار که در این کنفرانس از جناب آقای پروفسور سید حسین ابطحی است

 تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 






 



 

 

دورهجایزهملیتعالیآموزشوتوسعهمنابعانسانیپنجمینتقدیرازسازمانهایبرترشرکتکنندهدرمراسم
 

یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی هر ساله مراسم تقدیر از سازمان های برتر 

ارزیابی براساس مدل  که در فرآیندکه نتایج سازمان هایی  تآموزش و توسعه منابع انسانی اسشرکت کننده در جایزه ملی تعالی 

 تعالی آموزش ثبت نام کرده اند و توانسته اند حائز شرایط کسب امتیاز الزم گردند در این کنفرانس معرفی می گردند.

 شرکت کننده در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانیی برتر تقدیر از سازمان ها 

 کشوربا حضور مسئولین و مقامات بلندپایه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 
 



 

 

اولیندورهجایزهبرترینهایآموزشوتوسعهکارکنانشرکتکنندگاندرتقدیرازمراسم
 

شرکت کنندگان از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی هر ساله مراسم تقدیر از دیگر یکی 

ه اند و توانسته اند فرآیند ثبت نام کرداین که در  که نتایج ارزیابی افرادی تجایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان  اس در

  در این کنفرانس معرفی می گردند.  باشند الزم  حائز شرایط 

 جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان  گزارش عملکرد جایزه 

 6931تقدیر از مدیر آموزش و توسعه برتر سال  

 6931آموزش و توسعه کارکنان سال  ین تجاربتقدیر از برتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 های آموزشی ارگاهک

اههای گبه منظور بهره برداری هرچه بیشتر مخاطبین از کارگاههای آموزشی، از بین عناوین کار

بررسی موضوعات توسط کمیته علمی و با در نظر گرفتن پیشنهادی به دبیرخانه علمی، پس از 

 7بیشترین تناسب عناوین پیشنهادی با نیازهای شرکت کنندگان کنفرانس، در نهایت تعداد

 عنوان کارگاه آموزشی پذیرفته و در طی دو روز برگزاری کنفرانس ارائه شد.

هایآموزشیعناوینکارگاه  
 

"عیدیاکبرجنابآقای" .1

.(پارسیانبانکموردیمطالعه)CBTرویکردبارفتاریشایستگیمدلطراحی :کارگاه موضوع-

 "واحدسیتراسرکارخانم-کاظمیمحمدجنابآقای" .2

.رسدمیپایانخطبهشایستگیتوسعهماراتنآیا:خردهاییادگیریبهنگاهی :کارگاه موضوع-

 "فراهانیمومنیفرشیدجنابآقای" .3

.انسانیمنابعبهسازیوآموزشودانشمدیریتسینرژیکیاثر :کارگاه موضوع-

 "سلطانیایرججنابآقایدکتر" .4

S 2CMD2Mمدلاساسبررهبرانفردیتوسعهبرنامهعملیاتیالگویارایه :کارگاه موضوع-

 "دوستیهومنجنابآقای–واجارگاهفتحیکوروشپروفسور" .5

کارمحیطدرسیهایبرنامهمفقودهحلقهیادگیری؛انتقالمدیریت :کارگاه موضوع-

 "معصومیابوالفضلجنابآقای-بختیارییزدانجنابآقای-رشوندبقراطجنابآقایدکتر" .6

 .مدیرانتوسعهنوینسازمانیتجربه :کارگاه موضوع-

 "خدمتگزارحمیدرضاجنابآقای" .7

موثرارزیابییکدرسیستمیتفکرابعاد :کارگاه موضوع-

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

ملی آموزش و توسعه سرمایه از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس دیگر یکی 

انسانی؛ ارایه برترین تجارب سازمان های کشور در حوزه آموزش است که از سال 

ها بررسی و نهایتا تجارب برتر در کنفرانس ارایه قبل تجارب برتر آموزش سازمان 

می گردد که خوشبختانه از سال قبل این بخش با استقبال بی نظیر جامعه آموزش 

( Benchmarkingکشور همراه شده است و بستری مناسب برای بهینه کاوی )

 سازمان های کشور در حوزه آموزش ایجاد نموده است.

 

عناوینبرترینتجاربآموزش:

 

ارایهبرترینتجاربآموزششرکتفوالدمبارکهاصفهان

"کردهمایونجنابآقای"

 اصفهانمبارکهفوالدشرکتدر”شایستگیارزیابیکانونرویکردباکارشناساستخداموارزیابی: تجربه موضوع-

ارایهبرترینتجاربآموزشوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

 "ابرازهعلیجنابآقایدکتر"

ویژهاستخدامیمقرراتوقوانینکشوریآموزشدورهاثربخشیارزیابیتانیازسنجیاز: تجربه موضوع-

 کشورسالمتنظامانسانیمنابعکارشناس

تهرانارایهبرترینتجاربآموزششهرداری

 "میرپورمرتضیسیدجنابآقای"

 (M-LEARNING)موبایلبرمبتنیآموزشسیستماستقرار :تجربه موضوع-

توانیرمادرتخصصیارایهبرترینتجاربآموزششرکت

 "رضاییکرمجنابآقای"

توانیرمادرتخصصیشرکت(مدیریتکلینیک)مدیرانتوسعهوارزیابیکانونایجاد: تجربه موضوع-





 

 

انصارارایهبرترینتجاربآموزشبانک

 "روحیرضاجنابآقای"

 انصاربانکدر(DACUM)دیکوممدلاساسبرآموزشینیازسنجی :تجربه موضوع-

سپهارایهبرترینتجاربآموزشبانک

 "امیرخانینسرینسرکارخانم"

 سپهبانکمدیرانشایستگیتوسعهوارزیابیهدفباشایستگیمدلتدوینوطراحی: تجربه موضوع-

تهرانشهرداریهنریوفرهنگیارایهبرترینتجاربآموزشسازمان

 درویشیلیالسرکارخانم"-

آموزشیکارگاهقالبدرتوسعهوآموزشواحدراهبردیبرنامهتدوینوتهیه :تجربه موضوع

 کوروشافقایزنجیرههایارایهبرترینتجاربآموزشفروشگاه

 "سهرابیامیرجنابآقای-زندیامیدجنابآقای"

زنجیرههایفروشگاهدربکارگیری)هاسازماندرنوپارادایمیعنوانبههمراهتلفنبرمبتنیآموزش:تجربه موضوع

 (کوروشافقای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقاالت پژوهشی برترعنوان 

 

 لیست مقاالت پذیرش شده پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 نویسندگان مقاله عنوان مقاله ردیف

 ]برزو رشتیانی[ ]محمد  برزگر محمدی[  در آموزش های شایستگی محور هزاره سومشخصی  سازی یادگیری ، پارادیمی جدید  1

 ]سهراب رشتیانی[  انتقال آموزش به محیط كار، چالش سازمان های ایرانی در سنجش اثرات برنامه های یادگیری 2

 ]سجاد محبی[ ]میثم شهامت[  گیری از فناوری كانون ارزیابی و توسعه مدیران پرورش رهبران آینده با بهره 3

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از كیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی )مورد مطالعه: دانشگاه  4

 (شهید بهشتی

]سعید اكبری[ ]اباصلت خراسانی[ ]فرنوش 

 اعالمی[ ]سعید اكبری[ 

شایستگی محور سازمان های رویکردی نوین در توسعه آموزش های   ، استقرار نظام مدیریت استعداد 5

 دانش بنیان ایرانی

 ]مجید ربیعی دوالبی[ ]برزو رشتیانی[ 

 ]سیدرضا هاشمی زاده[ ]اعظم صادقیان[  طراحی مدل شایستگی مدیران بر مبنای سنجش ارزیابی استعدادهای مدیریتی 6

 - "مدل سه شاخکیبا استفاده از  "واكاوی آسیب شناختی چالش های ناظر بر آموزش بازنشستگان 7

 مطالعه موردی : صندوق بازنشستگی كشوری

]زهرا زاده غالم[ ]نسرین صالح[ ]فریماه 

 شهابی[ 

 ]احمد مومنی[ ]علی وحیدی[  بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی 8

]حسن رضا میربلوكی[ ]شفق محمدجعفری[  بازنگری در راهبردهای شركت گاز استان خراسان شمالی با فراموشی هدفمند 9

 ]علیرضا میرشکار[ ]حمید بینقی[ 

]حسن رضا میربلوكی[ ]شفق محمدجعفری[  شناسایی عوامل بازدارنده فردی در اثربخشی نظام پیشنهادهای شركت گاز استان خراسان شمالی 11

 ]علیرضا میرشکار[ 

]سکینه واحد جوكده[ ]كورش فتحی  توسعه شایستگی های كاركنان (روشی برای اثربخشیMicro learningیادگیری خرد ) 11

واجارگاه[ ]سکینه واحد چوكده[ ]محمد  

 كاظمی[ 

 ]حسین فهیمی تبار[  مدیریت عملکرد با رویکرد سیستمی در جهت بهبود عملکرد سازمانی 12

 ]نعبمه جهانگیری منش[  چالش ها و موانع  مدیریت منابع انسانی 13

 ]حمید رضا خدمتگزار[  بر ابعاد مدیریت عملکرد كاركنان با رویکرد توسعه شایستگیها تحلیلی 14



 

 

 ]سیما سعادتی[  مدیریت دانش، التزام و چالشهای كاربست مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 15

ها  )مطالعه موردی شركت  آموزش مبتنی بر تلفن همراه به عنوان پارادایمی نو در سازمان 16

 ای افق كورروش( های زنجیره فروشگاه

]امیر سهرابی[ ]وحید كامیاب افضل[ ]امید 

 زندی[ 

 ]اكرم  حمیدی نصراباد [  آموزش مبتنی بر شایستگی، فرآیند بهبود تعلیم و تربیت 17

]محمد مهدی مظفری[ ]سجاد علیزاد  بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر كارآفرینی سازمانی در شركت سایپا شیشه 18

 فیشمی[ 

 ]سیداحمد مصطفوی منتظری[  ( ، رویکردی ویژه  برای توسعه ی شایستگی هاlearning contractsقرارداد های یادگیری) 19

]زهره جبرئیلی[ ]غالمرضا شمس موركانی[  اهمیت انتقال آموزش به محیط كار 21

 ]اباصلت خراسانی[ 

]داریوش مهری[ ]محمود  ابوالقاسمی[  شایستگی در نظام مدیریت استعداد) با تاكید بر توسعه استعدادها(نقش الگوهای  21

 ]محمد قهرمانی[ 

]حمید فرهادی راد[ ]یداهلل مهرعلیزاده[  (دوره ی آموزشی آشنایی با تاپ درایو  در شركت ملی حفاری ایران ROIبازگشت سرمایه ) 22

 ]سعید اندرز[ 

ارتباط بین ابعاد شایستگی های منابع انسانی با بهره وری آموزشهای سازمانی در شركت بررسی  23

 فوالد هرمزگان

 ]عصمت صادقی گوغری[ ]عباس شول[ 

]عیسی ثمری[ ]بهزاد مرادی[ ]ریحانه   تحلیلی بر توسعه حرفه ی معلمان  با تاكید بر رویکردهای معلم محور 24

 عباسپور[ 

 ]اسرین قادری[  سازمانمربی گری در  25

 ]مسعود بینش[  تقدم نتایج كسب و كار بر اهداف یادگیری 26

رابطه مدیریت دانش و ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمندسازی كاركنان حوزه ستادی وزارت  27

 آموزش و پرورش

]لیال كرمی آق قلعه [ ]فریبا حنیفی[ ]اكرم 

 كرمعلی[ 

منابع انسانی بر عملکرد كاركنان  جمعیت هالل احمر استان خراسان  بررسی تاثیر ابعاد توسعه 28

 رضوی

 ]نیلوفر میرسپاسی[ ]حاجیه   رجبی فرجاد[ 

مرور تحلیلی الگوی پروتوتایپینگ و نقش متخصصان تعلیم و تربیت در طراحی نرم افزارهای  29

 تخصصی شایستگی محور 

]زهرا  فتاحی عدل[ ]مرتضی رضایی زاده[ 

چی[ ]سعید قنبری[  ]محمدحسن پرداخت

 ]بهار بندعلی[ 



 

 

تدوین استراتژی ارزشیابی،  ابزاری جهت حصول اطمینان از  تحقق یادگیری و توسعه ذینفعان در  31

 شركت ایران خودرو

 ]محمدصادق قائم پناه[ ]مرتضی جنت[ 

یادگیری و طراحی الگوی بهینه در تثبیت یادگیری كاركنان سازمان با  بررسی تطبیقی مدلهای انتقال 31

 های تئوری القایی¬الهام از آموزه

]حسن اسالمی مقدم[ ]علی محمد آقا 

 علیخانی[ ]وحید زینلی[ 

 ]مجید عاشوری[ ]بابک  ضیاء[  ( QSNارائه مدل یادگیری سازمانی برای صنعت احداث كشور )مورد كاوی شركت  32

 ]اسرین قادری[ ]زهره جبرئیلی[  اجتماعی بر كیفیت زندگی كاری كاركنان –تاثیر پایگاه اقتصادی  33

 ]حسن عاشقی[ ]بهناز كیانپور[  (CBBMتبیین چارچوب اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای مدیریت شعب پولی و بانکی )   34

 ]زینب یزدانی كاشانی[  های كانونی شایستگیبررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعۀ  35

]مریم ذوالقدری[ ]مینا محمدی[ ]مهسا  تفاوت های میان فرهنگی چالشی پیش روی كانون های ارزیابی  36

 محمدی مشگین[ 

 ]ایرج سلطانی[  S 2CMD2 Mارایه الگوی عملیاتی برنامه توسعه فردی  رهبران بر اساس مدل  37

]هومن دوستی حاجی آبادی[ ]كورش فتحی  كار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آن برنامه درسی محیط 38

واجارگاه[ ]اباصلت خراسانی[ ]سعید صفایی 

 موحد[ 

 ]حسن عاشقی[ ]علی عاشقی[  شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی منابع انسانی در صنعت بانکداری 39

رویکرد استراتژیک توسعه و سودآوری پایدار صنعت بانکداری باشگاه توسعه حرفه ای مدیران :  41

 ایران

 ]حسن عاشقی[ 

 ]ایرج اعتمادفر[  اندازه گیری و سنجش عملکرد مدیران مبتنی بر منتورینگ تلفیقی 41

 ]حسن عاشقی[ ]روح اله  شاهسون [  ICICIچارچوب نقشه شایستگی در بانکداری با تحلیلی از بانک  42

های مدیریتی با توسعه عملکرد كیفیت و نوآوری سازمانی و تعالی سازمانی   ¬شایستگیرابطـه  43

 مطالعه موردی :شركت پتروشیمی بوشهر

 ]مهرداد وزیری[ ]محمدرضا جنیدی[ 

 ]حامد احمد[ ]عصمت  مسعودی ندوشن[  رابطه كاربرد رفتار مربیگری مدیر با افزایش بلوغ كاركنان 44

 ]مهدی فالح[ ] مجید محمدیان شمیم [ طراحی مدل شایستگی مدیران و كارشناسان آموزش )مطالعه موردی یکی از ارگان های دولتی  45



 

 

 تهران(

 ]مهدی فالح[  فرهنگ یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی 46

 ]صدف خلیجیان[ ]غالمرضا شمس [  ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتیالگوی شایستگی حرفه 47

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 نمایشگاه جانبی

ن برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که با استقبال خوب مخاطبا
مخاطبین و شرکت ها و مراکز آموزشی برتر ارائه دهنده خدمات آموزش نیز مواجه شد. در این کنفرانس نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین 

 و توسعه بر پا شد.
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و توسعه  ملی سوابق کنفرانس

 سرمایه انسانی



 

 

 انسانی سرمایه توسعه و آموزش ملی کنفرانس اولین

1st National Conference of Training & Human Capital Development 

 91 و 92 بهمن ماه 6939

 تهران- سالن همایش های بین المللی هتل المپیک



 

 

 

 

 گزارش اولین کنفرانس ملی اموزش و توسعه سرمایه انسانی

1th National Conference of Training and Human Capital Development 

6939بهمن ماه  92و  91  

المللی هتل المپیکسال همایش های بین  -تهران  

 

 

سایر مراکز دانشگاهی  توسعه منابع انسانی با همکاری اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن علمی آموزش 

وسعه مواجه برگزار شد. خوشبختانه این کنفرانس با اقبال کسترده جامعه آموزش و ت1392بهمن ماه سال  27و  26و علمی کشور در تاریخ

شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز 

بر موضوعات کامال کاربردی و تجربه محور و معرفی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه بود. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای 

های متنوع مانند: کارگاههای آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر پژوهشی و ا ارائه برنامهیادگیری ب

مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ارائه شد.معرفی و توصیف 

الی اموزش و توسعه از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس بود که با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی کامل ارکان جایزه ملی تع

  این حوزه به صورت ویژه ای به این موضوع پرداخته شد.

 

 

 

 

 مقدمه



 

 

 

 

 

 (رئیس جمهورمشاور عالی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )رئیس کنفرانس: دکتر سید احمد طباطبایی 

 آموزش و توسعه منابع انسانی( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن)دبیر علمی کنفرانس: دکتر اباصلت خراسانی

 )مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(دبیر اجرایی: دکتر سید احمد بزاز جزایری

 

 

 

 

 از آموزش به یادگیری سازمانی گذر 

  کارکردهای غنی سازی شغل، توسعه شغلی، کارراهه و بالندگی سازمان در توسعه منابع انسانی 

 سازمان یادگیرنده و توسعه قابلیت های سازمان دایجا 

 تئوری ها و مدل های نوین توسعه منابع انسانی 

 رویکرد های نوین در مدیریت استعداد کارکنان و مدیران 

 آموزش و توسعه منابع انسانی و جایگاه آن در مدیریت دانش 

 جایگاه فناوری های نوین وشبکه های اجتماعی در توسعه سرمایه های انسانی 

 الگوهای کاربردی و تجربه برتر در خصوص نظام توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی 

 جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 

 بردی همسوسازی استراتژی های یادگیری وتوسعه با استراتژی سازمانالگوهای کار 

 

 

 

 سازمان کنفرانس

 محورهای کنفرانس



 

 

 

 

 (بر عیدیی اک)آقا طراحی استراتژی های آموزش و توسعه -1

 

 

  )دکتر کوروش فتحی واجارگاه( آینده نگری در آموزش و بهسازی-2

 

 

 

 

 

 

 عناوین کارگاههای آموزشی



 

 

 

 

 

توسعه منابع انسانی چالش ها و راهکارها پنل اول:  

 

 

 

 

 

 ماهیت آموزش و توسعه و جایگاه آن 

 در مدیریت سرمایه های انسانی

دکتر سید حسین ابطحی()  

 

 

 

 

 

 

  

 نقش آموزش و توسعه منابع انسانی

(دکتر ناصر میرسپاسی)  در ایجاد تمدن سازمانی   

 

 

 

 

 عنوان سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی



 

 

 

 

آنان در تدوین استراتژی مدیران منابع انسانی و نقش 

  های مسئولیت اجتماعی بنگاه

(خانم دکتر نسرین جزنی)   

 

 

 

 

 

 

 

دکتر )  گفتمان های آموزش و بهسازی منابع انسانی

(کوروش فتحی واجارگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 ROIتجارب اجرای بازگشت سرمایه مبتنی بر  

  در سازمانهای ایرانی 

 (دکتر اباصلت خراسانی) 

 

 



 

 

 

آموزش و بهسازی منابع انسانی: پنل دوم  

 

 

 

 

 

آموزش و توسعه سرمایه انسانی و جایگاه آن در 

(دکتر سید احمد بزاز جزایری)  مدیریت دانش  

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه ی مدل شایستگی های محوری

در برنامه ریزی آموزش اثربخش   

(صائمیان آذردکتر  خانم)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 آموزش و توسعه منابع انسانی و نقش آن

(دکتر میرحسینی)  در بهره وری منابع انسانی   

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی و اجرای الگوی مدیریت استعداد

(دکتر ابراهیم شیخ)  در سازمان های ایرانی   

 

 

 

 

 

با سبک  DISCارتباط تیپ های شخصیتی بر اساس مدل 

آقای محمد )  تدریس و یادگیری در آموزش های سازمانی

 (باقر مرادی

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  سازمانی طراحی و اجرای نظام آموزش و توسعه تجربه

یزدان بختیاری( آقای)  

 

 

 

 

 

 

 

تعیین صالحیت ها و توانمند سازی کارکنان  )دکتر ذبیح 

(اهلل هاشمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تجارب پیاده سازی نظام های آموزش و الزامات آنها پنل سوم:  

 

 

 

 

اعرابی(دکتر محمد )  استراتژی های توسعه مدیران  

 

 

 

 

 

 

 

و نظام های آموزش و  تجربه وزارت نیرو در حوزه ارکان

 توسعه در عرصه علم و عمل

)دکتر مینو سلسله(   

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت ایجاد کانون های هم افزایی در حوزه 

آقای )  پولی و بانکی ی آموزش و توسعه در نظام 

(مهرداد کامکار صالحی  

 

 

 



 

 

 

 

کارکنانقش تحول ذهنی در توسعه قابلیت های ن  

(دکتر ایرج  سلطانی)   

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس عبداهلل )  نتایج پیاده سازی نظام آموزش در صنعت نفت

(عباسیان  

 

 

 

 

 

 

   رویکردها و چالش های مدیریت استعداد

(دکتر محمد قهرمانی)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  لغزش های اخالق در مدیریت آموزش های سازمانی

(دکتر غالمرضا خاکی)  

 

 

 

 

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانیپنل چهارم:   

 

(دکتر محمد عموزاد)  استقرار جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در ایران؛ چالش ها، فرصت های پیش رو  

 

 

 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی )بانک رفاه(

عملکرد و مدیریت استعداد در شرکت فوالد هرمزگانمدیریت   

وردی: یکی از بانکهای بزرگ کشور(شناسایی آسیب های موجود در نظام آموزش از نگاه شرکت کنندگان در دوره ها )مطالعه م  

 مرور الگوهای نیازسنجی به منظور ارائه الگوی نیازسنجی اثربخش در سازمان های آموزشی

اضالب شهری استان آذربایجان شرقی(ضمن خدمت بر عملکرد مدیران )مطالعه موردی: شرکت آب و ف ن تاثیر آموزشهایییتع  

دانشجویان های انسانی درارتباط با انتقال تجربه و توسعه سرمایه  

 کاربست آموزش مجازی در نظام آموزش کارکنان

نش محورل دانش بین سازمان های داپرتال دانشی ابزاری سودمند جهت مدیریت و انتقا  

 و چالش ها : فرصتایراندر دانشگاه های  (ERP)برنامه ریزی منابع سازمانی 

 های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران نوآوری های آموزشی اعضای هیأت علمی  دانشکده

 عناوین مقاالت پژوهشی برتر



 

 

 

 

 

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با رسالت توسعه و بالندگی در حوزه ی آموزش و توسعه در میان سازمان های ایرانی اقدام به 

 طراحی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی کرده است.

آن) چه در ابعاد سازمانی و چه در حوزه های منابع انسانی و ...( در کشور می تجربه یک دهه از استقرار مدل های تعالی و جوایز مرتبط با 

گذرد و تجربه کاربست این مدل ها، حاکی از توفیق و دستاوردهای موفق سازمان های شرکت کننده در این جوایز است. مدل تعالی 

ه و با هدف تدقین و تعمیق بیشتر در عرصه آموزش و آموزش و توسعه نیز با عنایت به این تجربه مثبت و نیز اهمیت حیاتی این حوز

توسعه سازمان های ایرانی، با مشارکت جمع کثیری از اساتید دانشگاهی، مطلعین کلیدی و فعالین حوزه منابع انسانی و آموزش در سال 

زمان های ایرانی با هدف شناسایی طراحی و بازنگری شده است. جایزه تعالی آموزش و توسعه بر پایه این مدل و در میان کلیه سا 1391

بهترین تجارب، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر و نهادینه سازی فرهنگ نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر در حوزه آموزش در سال 

در ذیل اشاره می اجرا گردید و مراسم تقدیر از این سازمان های برتر شرکت کننده در جایزه در کنفرانس به عمل آمد که شرح آن  1392

 شود.

 

 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت تندیس سیمین سه ستاره در دوره اول جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه گردید. 

 

 
 

 

 

و توسعه منابع  مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش

 انسانی

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان



 

 

 

 

 

 تقدیرنامه سه ستاره در دوره اول جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه گردید.سازمان بنادر و دریانوردی ایران موفق به دریافت 

 
 

 

 

 

 شرکت مجتمع فوالد خراسان موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره در دوره اول جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه گردید.

  
 

 

 

 

 سازمان بنادر و دریانوردی ایران

 شرکت مجتمع فوالد خراسان



 

 

 

 

 دریافت تقدیرنامه سه ستاره در دوره اول جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه گردید.بانک انصار موفق به 

 

 

 

 بانک پارسیان موفق به دریافت گواهینامه اهتمام در دوره اول جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه گردید.

 

 

 

 

 

 بانک انصار

 بانک پارسیان



 

 

 

  

تعالی آموزش و توسعه گردید.مه اهتمام در دوره اول جایزه ملی به دریافت گواهیناشرکت فوالد هرمزگان جنوب موفق   

 

 

 

برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که با استقبال خوب 

نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین مخاطبین و شرکت ها و مراکز آموزشی برتر ارائه مخاطبان نیز مواجه شد. در این کنفرانس 

 دهنده خدمات آموزش و توسعه بر پا شد.

 

 

 جهاد -4ایران  صنعتی تحقیقات و آموزش مرکز -3ایران  انسانی منابع توسعه و آموزش علمی انجمن-2مجتمع فنی تهران -1

 -9ایده  راهبردی علوم توسعه شرکت -8هفتم  سپهر فناوران شرکت -6ماهان  آزاد عالی آموزش موسسه -5تهران  واحد دانشگاهی

پایدار خالق پردازان ایده شرکت -11آرنگ  شرکت -11پیشگامان کویر یزد  شرکت  

 نمایشگاه جانبی

 شرکت فوالد هرمزگان جنوب

 شرکت های حاضر در نمایشگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

2nd National Conference of Training & Human Capital Development 

 9 و 9 اسفندماه 6939

 تهران- سالن همایش های بین المللی هتل المپیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

موزش و توسعه سرمایه انسانیآکنفرانس ملی  دومینگزارش   

2nd National Conference of Training and Human Capital Development 

6939 اسفندماه 9و  9  

همایش های بین المللی هتل المپیک نسال -تهران  

 

 

سایر مراکز دانشگاهی و و توسعه منابع انسانی با همکاری  آموزشتوسعه سرمایه انسانی توسط انجمن  کنفرانس ملی آموزش و دومین

ین کنفرانس با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه برگزار شد. خوشبختانه ا 1393سال  اسفندماه 3و  2 علمی کشور در تاریخ

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور،  دومینشد. مهم ترین ویژگی و تفاوت 

این کنفرانس ضمن فراهم آوردن تمرکز بر موضوعات کامال کاربردی و تجربه محور و معرفی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه بود. در 

های متنوع مانند: کارگاههای آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر فضای یادگیری با ارائه برنامه

 ه شد.دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ارائ دومینپژوهشی و مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در 

معرفی و توصیف کامل ارکان جایزه ملی تعالی اموزش و توسعه از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس بود که با حضور مدیران و 

 صاحبنظران برجسته ی این حوزه به صورت ویژه ای به این موضوع پرداخته شد.

 مقدمه



 

 

 

 

محورهایکنفرانس

 تئوری ها و مدل های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی 
  روش های نوین آموزش وتوسعه منابع انسانی 
 همسوسازی استراتژی های یادگیری و توسعه با استراتژی سازمان 
  اندازه گیری اثرات و نتایج برنامه های آموزش و توسعه 
  توسعه رهبری و مدیریت استعداد 

 الگوهای تدوین برنامه های توسعه فردی 

 شایستگی های مورد نیاز رهبران منابع انسانی 
 رویکرد ها ومدل های ظرفیت سازی منابع انسانی 
 مدل های بلوغ آموزش و توسعه در سازمان و نحوه ارزیابی آن 
 های اجتماعی و توسعه منابع انسانیهای نوین و شبکهفناوری 
 های انسانیالگوهای کاربردی و تجربه برتر در خصوص نظام توسعه سرمایه 

 انسانی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع 

 

 

 

 

 (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورسابق مشاور عالی )رئیس کنفرانس: دکتر سید احمد طباطبایی 

 آموزش و توسعه( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن)دبیر علمی کنفرانس: دکتر اباصلت خراسانی

 نوابخش)مشاور عالی سازمان بازنشستگی کشور(مهندس حسین دبیر اجرایی: 

 

 

 

 سازمان کنفرانس



 

 

 

 پنل اول

 

 

 نقش و اهمیت آموزش و توسعه کارکنان دولت

نوید ادهم( مهدی )مهندس   

 

 

 

 

هنرمندان فراشناخت و توسعه مدار ایرانی در عرصه یاددهی و 

)ضرورت و اهمیت کنفرانس( یادگیری  

)دکتر سید احمد طباطبایی(   

 

 

 

انتظارات مدیران سازمان از حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و 

 نقش آنها در حمایت از این حوزه

  )دکتر محمد علی عفتی داریانی(

 

 عنوان سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی



 

 

 

 

  نقش آموزش های مهارتی در توسعه سرمایه انسانی

 دکتر سعید سعادت()

 

 

 

 

 انسانیآسیب شناسی آموزش و توسعه سرمایه 

 سید حسین ابطحی( پروفسور) 

 

 

 

 

گذر از مدیریت آموزش: به سوی استقرار نظام مدیریت یادگیری در 

 ها سازمان

 کوروش فتحی واجارگاه( پروفسور) 

 

 



 

 

 

 

( Coachingو Mentoringروانه سازی منابع انسانی)آموزش،

 )دکتر نسرین جزنی(

 

 

 

 را در کدامین خاک می کارید بذر برنامه های توسعه فردی 

 محمد کاظمی()آقای 

 

 

 پنل دوم

 

 

 

 

 ساخت برند شخصی در فضای کسب و کار 

 (صائمیان آذر دکتر)

 



 

 

 

 

همسویی استراتژیک: مدیریت آموزش و مدیریت دانش )دکتر 

 سید احمد بزاز جزایری(

 

 

 

(  )آقای STCWاستانداردهای آموزشی دریانوردان)کنوانسیون 

 میرزایی(حسین 

 

 

 

 پنل سوم

 

 

 طرح توسعه ی مدیران و کارشناسان حرفه ای

  )حرفه گرایی(

  )آقای سید کمال علوی(

 



 

 

 

 

 طرح توسعه ی مدیران و کارشناسان حرفه ای پروژه

  )آقای مهدی احمد خان بیگی(

 

 

 طراحی و استقرار الگوی سنجش مهارت کارکنان عملیاتی

ها توسعه مهارتهای صنعتی کشور با هدف  خوشه  

)دکتر ابراهیم شیخ(   

 

 

 

 فرصت ها و تهدیدهای آموزش دیجیتال در توسعه سرمایه انسانی

 آقای محمدرضا شعبانعلی()

 

 

 

تعامل هدفمند بین آموزش و سایر زیر نظام های منابع انسانی )آقای 

 (اکبر عیدی



 

 

 پنل چهارم

 

 ) (HPTگذار از پارادایم آموزش به تکنولوژی بهسازی عملکرد

 دکتر اباصلت خراسانی()

 

 

 

رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ها )دکتر 

 ناصر میرسپاسی(

 

 

 

 نقش آموزش در قابلیت سازی سازمان 

 )دکتر ایرج سلطانی(

 

 

 

 نقش و اهمیت آموزش و توسعه در دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمود مهرمحمدی()   



 

 

 پنل پنجم

 

مروری  آموزش و توسعه از ضرورت امروز تا الزام فردامدل تعالی 

روی آنبر عملکرد جایزه و افق پیش  

)دکتر محمد عموزاد(   

 

 

 

 نقش و اهمیت آموزش مهارتی در پرورش کارکنان

)دکتر کوروش پرند(   

 

 

 

، تأمالتی های ایرانی یادگیری و توسعۀ انسانی در آیندۀ سازمان

دکتر گرا )های انسانسازمانو عمل جمعی در درباب آگاهی

(مقصود فراست خواه  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 MTMبسترسازی مهندسی یادگیری مبتنی بر نتایج مدل -1

 )مورد کاوی شرکت ملی نفت( )آقای فیروز نوری(

 

 

 

 

 

 بررسی کاربردی انتقال یادگیری در سازمان ها -2

 )آقای یزدان بختیاری( 

 

 

 

 

 

 

طبقه  "معرفی مدل نوین درارزیابی آموزش کارکنان سازمانها  -3

 (ضیایی اله حبیبآقای ) "بندی نتایج آموزش و بهسازی 

 

 

 

 عناوین کارگاههای آموزشی



 

 

 

 

 

 

تبیین مدل استاندارد تکنولوژی بهسازی عملکرد -4  

(آقای مهدی وفایی زاده)   

 

 

 

 

تجربه استقرار نطام جامع آموزش -5  

در شرکت گل گهر سیرجان   

)آقای هومن دوستی(   

 

 

 

 

 

شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن در آموزش -6  

)آقای محمد باقر مرادی(   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدیریت عملکرد و مدیریت استعداد در شرکت فوالد هرمزگان

)مطالعه موردی: یکی از بانکهای بزرگ کشور(ها  های موجود در نظام آموزش از نگاه شرکت کنندگان در دوره شناسایی آسیب  

 مرور الگوهای نیازسنجی به منظور ارائه الگوی نیازسنجی اثربخش در سازمان های آموزشی

ن تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد مدیران )مطالعه موردی: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی(ییتع  

ران بر مولفه های آموزش سازمانی در فضای کسب و کار سازمان های ایرانتاثیرات تدوین مدل شایستگی مدی  

 پرتال دانشی ابزاری سودمند جهت مدیریت و انتقال دانش بین سازمان های دانش محور

های انسانی درارتباط بادانشجویان انتقال تجربه و توسعه سرمایه  

 کاربست آموزش مجازی در نظام آموزش کارکنان

نیزمی کلیدی در آموزش و توسعه منابع انسانیمنتورینگ، مکا  

 و چالش ها : فرصتایراندر دانشگاه های  (ERP)برنامه ریزی منابع سازمانی 

های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران نوآوری های آموزشی اعضای هیأت علمی  دانشکده  

کارکنان؛ مطالعه موردی )بانک رفاه(بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد   

 توسعه قابلیتهای راهبردی سرمایه های انسانی با رویکرد رهبری منابع انسانی 

 های نوین در آموزش مجازی کارکنان فناوری

 توسعه منابع انسانی از طریق توسعه سرمایه فکری مبتنی بر مدیریت دانش سازمانی: ارائه یک مدل ارزیابی

نتایج بکارگیری نظام پیشنهادات بر کارآیی زندان  یبررس  مطامعه موردی زندان گرمسار((

 بررسی و تبیین راهکارهای ارتقاء اثربخشی آموزش سازمانی

 ( با استفاده از نظریه پردازی داده بنیادIDPتبیین مراحل تدوین طرح توسعه فردی )

ادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملّی صنایع پتروشیمیتأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی به واسطه ی  

 ( در یادگیری های سازمانیcoffeeکاربرد روش نوین آموزش یادگیری از طریق کافی )

 در شرکت ملی نفتe-learning ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی 

ایران( نفتی های فراورده پخش و پاالیش شرکت مطالعه )موردمدیران  رهبری سبک با آن ارتباط و شهود بررسی انواع  

 طراحی سیستم انگیزشی مشارکت کارکنان

 عناوین مقاالت پژوهشی برتر



 

 

 های آموزشی برای تدوین استراتژی SWOTکاربرد ماتریس

نیروگاه شهید رجاییبررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در   

ها سازمانهای آموزشی در  های اثر بخشی دوره درآمدی بر مدل  

 های انسانی های سرمایه های اثربخش در توسعه شایستگی نقش آموزش

 تأثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه منابع انسانی با تأکید بر آموزش

 مهندسین مشاور و ساخت نارگان :سازمانی شهروندی رفتار با معنوی هوش رابطه تبیین

انسانیبررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه منابع   

ی موردی: شهر مشهد(های صنعتی )مطالعههای ارزیابی در شرکتشناسی اجرای کانونآسیب  

یاهداف توسعه منابع انسان شبردیعوامل موثر در پ  

 مدیریت آموزش سازمانی : حرکت از میان رشته ای ساختاری به سوی فرارشته ای رفتاری 

ن های پیشروهای شایستگی مدیران در سازما تجزیه و تحلیل مدل  

)سازمان بنادر و ها تاثیر آموزش و پروش)آموزش عالی( و کارآموزی )آموزش حرفه ای( در پرورش نیروی انسانی ماهر در سازمان

 دریانوردی( 

بر اساس مدل ارزشیابی کرک  1393ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری همدان در نیمسال اول 

 پاتریک

ی رابطه بین مدیریت تنوع نیروی انسانی و امنیت روانی کارکنان در آموزش عالیبررس  

 تاثیر اثربخشی آموزش در بهبود استراتژی های آموزشی انجمن مدیریت ایران

سازمانی یادگیری های سبک انواع نیبررسی و تبی  

پروریارایه چارچوب مفهومی ارزیابی اثربخشی برنامه جانشین  

"مورد کاوی  شرکت همکاران سیستم"انتخاب مدلی جهت سنجش اثربخشی آموزش الکترونیکی بررسی، تحلیل و   

 ایران مدیریت انجمن در IWA2 المللی بین آموزش استاندارد پایه بر آموزش اثربخشی بررسی

بررسی و آسیب پژوهش و فناوری )مطالعه موردی شرکت  های آموزشی کارکنانشناسی فرایندها و عوامل موثر بر اثر بخشی دوره

 پتروشیمی ایران(
 

 

 



 

 

 

برای اولین بار در کشور در دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی یت مربی گری با محور و توسعه آموزشحوزه اولین سمیتئاتر 

 برگزار گردید.

 

 

یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه 

سرمایه انسانی هر ساله مراسم تقدیر از چهره های ماندگار آموزش 

است که در این کنفرانس از جناب آقای دکتر ناصر میرسپاسی به 

عنوان چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی کشور تقدیر به 

 عمل آمد.

 

 

 

برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که با استقبال خوب 

شرکت ها و مراکز آموزشی برتر ارائه دهنده مخاطبان نیز مواجه شد. در این کنفرانس نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین مخاطبین و 

 خدمات آموزش و توسعه بر پا شد.

 

 

 -5ماهان  آزاد عالی آموزش موسسه -4مجتمع فنی تهران  -3تهران  واحد دانشگاهی جهاد -2ایران  صنعتی تحقیقات و آموزش مرکز -1

 خالق پردازان ایده شرکت -9آرنگ  شرکت -8پیشگامان کویر یزد  شرکت -7ایده  راهبردی علوم توسعه شرکت -6هفتم  سپهر فناوران شرکت

 پایدار

 نمایشگاه جانبی

 شرکت های حاضر در نمایشگاه

سمیتئاتر آموزش)مربی گری در آموزش(اولین برگزاری   

آموزشمراسم تقدیر از چهره ماندگار   



 

 

 سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

3rd National Conference of Training and Human Capital Development 

6931اسفندماه  9و  9  

همایش های بین المللی برج میالد نسال -تهران  



 

 

 مقدمه

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری سایر مراکز دانشگاهی و علمی کشور سومین 
برگزار شد. خوشبختانه  1394اسفندماه سال  3و  2در تاریخ 

این کنفرانس با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه 
ومین کنفرانس ملی شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت س

آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه 
آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کامال کاربردی و 
تجربه محور بود. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن 

های متنوع مانند: کارگاههای فضای یادگیری با ارائه برنامه
تخصصی، ارائه آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های 

مقاالت برتر پژوهشی و مراسم تقدیر از سازمان های برتر 
شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و 
توسعه منابع انسانی ارائه شد. معرفی و توصیف کامل ارکان 
جایزه ملی تعالی اموزش و توسعه از جمله مهمترین 

حبنظران موضوعات کنفرانس بود که با حضور مدیران و صا
 برجسته ی این حوزه به صورت ویژه ای به این موضوع پرداخته شد.
 

 محورهای کنفرانس

 چالش ها و فرصت های بهبود جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی بخش اول:
 جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 

 انسانیهای بلوغ در آموزش و توسعه منابع رویکردها و  مدل
 برندینگ آموزش و توسعه منابع انسانی

 بخش دوم: توسعه آموزش منابع انسانی با رویکرد یادگیری و فناوری
 روش های نوین آموزش و یادگیری

 ی(یادگیری الکترونیکی) آموزش مجازی، شبکه های اجتماعی، یادگیری از طریق موبایل، یادگیری ترکیبی، یادگیری از طریق بازی و رایانش ابر
 بکارگیری نظام گرانت/ اعتبار ویژه در آموزش و توسعه منابع انسانی

 ((Micro Trainingآموزش در مقیاس کوچک
  (IDP)برنامه ریزی توسعه فردی

 (Coaching & Mentoring)گری و منتورینگ مربی
 Train of Trainers شیوه های نوین آموزش مربیان  

 ( CommunityLearning)جوامع یادگیری 



 

 

 جایگاه آموزش و توسعه در مدیریت استعداد

 های کاریهای بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیطراهکارها و چالش
 راهکارهای ارتقاء انگیزه یادگیری در فراگیران

 بخش سوم: بازگشت سرمایه در آموزش

 (ROI) بازگشت سرمایه در آموزش

 (ROE)بازگشت انتظارات در آموزش 

 (KPI) کلیدی عملکرد آموزشبررسی شاخصهای 

 بخش چهارم:دغدغه های آموزش و توسعه منابع انسانی
 ریزی جانشینیجایگاه آموزش در نظام برنامه

 های شایستگی )آفتابگردان شایستگی(انسانی مبتنی بر مدلمدیریت سرمایه
 دیران و کارکنانسازی مفهوم توسعه در توانمندسازی مها، رویکردها و ابزارهای نوین عملیاتینظریه

 آموزش و توانمندسازی، تکنیک های مقابله با موبینگ)سازندگان جنگ روانی در سازمان ها(
 نقش بازنشستگان به عنوان ذخایر دانش سازمانی در آموزش و توسعه کارکنان

 جایگاه مدیریت دانش در آموزش و توسعه  



 

 

 
 

  

 اهداف کنفرانس

 تازه ها ویافته های علمی،  ایجاد بستر مناسب برای ارائه آخرین
پژوهشی وتجربی، آراء وایده های مرتبط به محور و موضوعات 

 اصلی کنفرانس و ایجاد زمینه عملیاتی کردن آنها

  گردهمایی ساالنه اعضای حقیقی وحقوقی انجمن و دیگر افراد
وگروههای صاحبنظر وعالقه مند و ایجاد فضای تعامل وتبادل علمی 

 وحرفه ای فیمابین

  ارائه نتایج حاصل از اجرای فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش
  وتوسعه به سازمانها و شرکتهای برتر

 

 
 

 سازمان کنفرانس

 (مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)رئیس کنفرانس: دکتر سید احمد طباطبایی 
 (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی)دبیر علمی کنفرانس: دکتر اباصلت خراسانی

 دبیر اجرایی: مهندس مهدی نادری فرید
 

      



 

 

 شورای سیاستگذاری کنفرانس

ی در بخش شورای سیاستگزاری کنفرانس متشکل از صاحبنظران، اعضای هئیت علمی، مدیران و دست اندرکاران امر آموزش وتوسعه سرمایه انسان
، تایید دولتی و غیر دولتی است که ماموریت اصلی آنها تعیین اهداف،راهبردها و برنامه های کنفرانس، تعیین محور اصلی ومحورهای ساالنه کنفرانس

کیفی وکمی  وتصویب سند برنامه کنفرانس ، تعیین استراتژی های ساالنه کنفرانس در بخش مدیریت کنفرانس، برونسپاری، جذب منابع، ارزیابی

 .کنفرانس در ابعاد تعریف شده، تعیین ترکیب کمیته علمی کنفرانس می باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس
دکتر محمد علی  عفتی  -5دکتر سیداحمد بزازجزایری  -4دکتراباصلت خراسانی  -3دکترسیداحمد طباطبایی  -2دکترکورش فتحی واجارگاه -1

آقای -11دکتر ناصر میرسپاسی  -11دکتر مرتضی صادقی  -9دکتر رحمت اهلل پاکدل  -8دکتر سعید سعادت  -7دکتر سید حسین ابطحی  -6داریانی 
 -17مهندس صمیمی  -16دکتر ابراهیم شیخ  -15دکتر صادق صاحبی  -14مهندس خانپور  -13دکتر مقصود فراست خواه  -12زرافشان دکتر محمد 

 -23دکترایرج سلطانی  -22مهندس حاج فرج  -21مهندس سیاسی راد  -21دکتر محمد عموزاد  -19دکتر محمد کرمانی  -18آقای مهندس دیانت 
 خانم دکتر نسرین جزنی    -26مهندس حسین زاهدی  -25خانم دکتر صائمیان  -24خانم دکتر مینو سلسله 



 

 

  
 

 

 کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس متشکل از اعضای هئیت علمی و متخصصین اجرایی مجرب در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی هستند که ماموریت اصلی 
اهداف و محورهای تعیین شده است.کمیته علمی در سه کارگروه تازه ها ویافته های علمی، کارگروه تجربیات آنها مدیریت علمی کنفرانس در راستای 

  .عملی و کارگروه نتایج جایزه ملی آموزش وتوسعه، سازماندهی شده است

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 اعضای کمیته علمی

دکترنرگس شاهمندی  -6دکترمیترا عزتی  -5دکترجعفر ترکزاده  -4دکترمحمدحسن پرداختچی  -3دکترناصر میرسپاسی  -2دکترخدایار ابیلی -1
 -12دکترعلی اکبر احمدی  -11دکتریداهلل مهرعلیزاده  -11دکترسیدحسین ابطحی  -9دکترنسرین نورشاهی  -8دکترکوروش فتحی واجارگاه  -7

 دکتر محمود -16دکتر محمد قهرمانی  -15دکترغالمرضا شمس  -14دکترسید محمد اعرابی  -13صتخواه دکترمقصود فر
 دکتر فیروز نوری -17ابوالقاسمی 

 

 

 کنفرانس در یک نگاه

کنفرانس شامل برنامه های متنوعی نظیر کارگاههای 
آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 

مراسم تقدیر از سازمان ارائه مقاالت برتر پژوهشی، 
های برتر شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی 
تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و برپایی 
نمایشگاه جانبی بود که شرح مختصری از این برنامه 

 ها در ادامه آمده است.

 

 



 

 

 

 سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی
طرح مباحث بر اساس رویکرد علمی و منطقی و همچنین برای اجتناب از ارائه مطالب کلی، در این بخش از کنفرانس به منظور حفظ بی طرفی و 

یک طرفه و فاقد مستندات علمی، عالوه بر دعوت از صاحبنظران گروه های مختلف، جلسات متعددی )حداقل دو جلسه( با هریک از سخنرانان این 
آماده سازی و تدوین شد. در بخش سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی، مطالب بخش ترتیب داده شد و مطالب سخنرانان با کمک کارشناسان 

توسط اساتید دانشگاهها و مدیران و متخصصان آموزش و توسعه سازمان های دولتی و خصوصی با نگاهی جامع تر بر مسائل و چالش های سازمان 
 ها ارائه شد.

 
 

 

 

 

 

 

 عنوان سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی

 

 پنل اول

  آینده آموزش و بهسازی منابع انسانی ؛پارادوکس ها و جهت گیری ها 

 )آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه(

 حرکت از  یادگیری سازمانی با رویکرد مدل شایستگیCBT   بهCBL  

 )آقای دکتر سعید  سعادت(



 

 

 

 پنل دوم

  دکتربهزاد ابوالعالیی(تبدیل آموزش به یادگیری) آقای 

  یادگیری(مستمر زیرساخت برند شخصیpersonal brand)خانم دکتر آذر صائمیان( ) 

 (نگرش قطعه گم شده پازل یادگیری )آقای دکتربهروز  اقبالی 

 















پنلسوم

  متدولوژی تدوین و جاری سازی استراتژی توانمندسازی

دکترسید محمد منابع انسانی بر بستر فرهنگی ایران )آقای 

 اعرابی(

  رهبری با استراتژی مربی گری )آقای دکتربهروز  توسعه

 قلیچ لی(

  نگاهی به چالش های آموزش مهندسی در ایران و نقش و

مسئولیت های متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی 

سازمان ها به همراه سمیتئاتر چالش های آموزش مهندسی 

 )آقای دکتر محمد کاظمی(



 

 

 موزش نیروی انسانیآر جایگاه شایستگی ها و مهارتهای نرم د 

 دکتر ابراهیم صالحی عمران()آقای 

  موبینگ، راههای مقابله با جنگ روانی در سازمان ها به

 منظوربهبود و تعالی سازمانی )آقای دکتر سید احمد طباطبایی(

 

پنلچهارم

 یادگیری غیرکالمی ، دانش ضمنی و اگاهی سطح میانی 

وسهم ان در توسعه کسب وکار و کیفیت خدمات سازمانها 

 دکتر مقصود فراست خواه(وشرکتها )آقای 

 چالش های پیش رو، تغییر نقش  آموزش و توسعه منابع انسانی

 آن در آینده )اعضای هیئت مدیره انجمن(

  نقش الگوی مربیگریPCTTIA )دکتر ایرج )مطالعه موردی شرکت فوالد مبارکه( )آقای  در توسعه قابلیت های رهبری )بمان جا

 سلطانی(

پنلپنجم

 پنل جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

استقرار جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در ایران؛ چالش ها، فرصت های پیش 

 دکتر محمد عموزاد دبیر جایزه() رو

 سعهگزارش عملکرد جایزه ملی تعالی آموزش و تو

مراسم تقدیر از سازمان های شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی 

 آموزش و توسعه

 با حضور مسئولین و مقامات بلندپایه کشور

 جناب آقای دکتر یزدانی )معاون محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت(

جناب آقای دکتر محمد علی عفتی داریانی )معاون محترم توسعه منابع انسانی 

 شهرداری تهران(

 جناب آقای مهندس علی زرافشان) معاون محترم وزارت آموزش و پرورش(

 جناب آقای دکتر علیرضا محجوب )نماینده محترم مجلس شورای اسالمی(

 جناب آقای دکتر محمدرضا همایی) مدیر محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران(



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

پنلششم 

  آموزش و توسعه مدیران، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی )آقای

 دکتر محمد قهرمانی(

 )آموزش و بهسازی منابع انسانی )آقای دکتر محمد حسن پرداختچی 

 

 

 

پنلهفتم

 برگزاری سمیتئاتر آموزش)توسعه رهبری(

مدیران در دومین سمیتئاتر حوزه آموزش و توسعه با محوریت پرورش 

  دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید.

 

 

 

پنلهشتم

 مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش

یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه 
انسانی هر ساله مراسم تقدیر از چهره های ماندگار آموزش است که در این 

کنفرانس از جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی به عنوان چهره ماندگار 

 آمد. آموزش و توسعه منابع انسانی کشور تقدیر به عمل

 

 

 

 



 

 

 پنلنهم

با حضور جناب آقای دکترمحمد باقر نوبخت )معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( بیانیه و اختتامیه   



 

 

های آموزشی کارگاه  

به منظور بهره برداری هرچه بیشتر مخاطبین از کارگاههای آموزشی، از بین عناوین کارکاههای پیشنهادی به دبیرخانه علمی، پس از بررسی 
عنوان  6 تعدادموضوعات توسط کمیته علمی و با در نظر گرفتن بیشترین تناسب عناوین پیشنهادی با نیازهای شرکت کنندگان کنفرانس، در نهایت 

 کارگاه آموزشی پذیرفته و در طی دو روز برگزاری کنفرانس ارائه شد.
 

 های آموزشی عناوین کارگاه

 

 اکبر عیدی(موزش و توسعه منابع انسانی )آقای نقش استراتژی در حوزه آ .1

 تهیه برنامه توسعه فردی )آقای محمد کاظمی( .2

 )آقای مسعود بینش( رویکردی نو به انتقال یادگیری در محیط های کاری .3

 روش های نوین آموزش مدرسان سازمانی )آقای محمدباقر مرادی( .4

 )آقای یزدان بختیاری(ملکرد فرایند آموزش در سازمان هاتجربه سازمانی ارزیابی ع .5

 در سازمان )آقای مهندس محمد اعظمی نژاد( بازاریابی آموزش .6

منابع انسانی)آقای هومن بکارگیری نظام گرانت/ اعتبار ویژه در آموزش و توسعه  .7

 دوستی(

 
 

 عناوین کلینیک های آموزش

موزش در ایران و جهان )آقای دکتر عارضه یابی و آسیب شناسی جوایز تعالی آ .1
 محمد عموزاد(

آسیب شناسی آموزش در حوزه صنایع و معادن ایران ) آقای دکتر سید احمد بزاز  .2
 جزایری(

سازمان های ایرانی )آقای دکتر  آسیب شناسی استقرار آموزش الکترونیکی در .3
 مرتضی رضایی زاده(

آسیب شناسی نظام آموزش در حوزه پولی و بانکی )آقای اکبر کمیزی، آقای جعفر  .4
 مشکی(

ت )آقای دکتر رحمت اهلل آسیب شناسی آموزش در نظام آموزش کارکنان دول .5
 پاکدل، آقای دکتر عیسی ثمری(

 آقای دکتر فیروز نوری(آسیب شناسی آموزش در حوزه نفت و انرژی ) .6

 



 

 

 عنوان مقاالت ردیف

 برداری نفت و گاز مارون ی آموزشی مکرام با استفاده از مدل بازگشت سرمایه در شرکت بهره ارزشیابی اثربخشی دوره 1

 اصول طراحی یادگیری سیار: چالش ها و چشم اندازهای اجرای موفق آن در سازمانها 2

 FMEAبا تکنیک  SWOTارزیابی استراتژیک سیستم آموزشی شرکت پاالیش نفت آبادان بوسیله ارائه چارچوبی نوین در تدوین ماتریس  3

 ارتقا اثربخشی آموزشی در محیط های کاری 4

 های اجتماعی در آموزش مجازی کارکنان مروری بر کاربرد شبکه 5

 های کاریرویکردی نو به انتقال یادگیری در محیط  6

 گرایی در طراحی آموزشی فراگیران عصر شبکه و ضرورت توجه به پارادایم ارتباط 7

 مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان 8

 گذر از یادگیری سنتی به سازمانی یادگیرنده )مورد: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا ( 9

 نوآورسازی،  استراتژی سازمانهای  بازی 11

 برنامه ریزی آموزشی با رویکرد مدیریت عملکردمطالعه موردی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا 11

 مالیاتی کشور   امور ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره های بدو خدمت کارکنان دولت مطالعه موردی: سازمان  12

 آموزش مبتنی بر یادگیری 13

 ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان اصالح مقررات و بهبود 14

 ( در صنعت بانکداری TMSمدلی مفهومی برای سیستم اطالعات مدیریت آموزش) 15

 های متداول و ناکارآمد ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی با ارائه  مدل جامع اثربخشی  در شرکت ایرانخودرو دیزل عبور از روش 16

 تحلیل روابط سیستمی مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی 17

 مونیتورینگ فرآیندهای آموزش و یادگیری بر اساس اهداف استراتژیک )تجربه موردی طراحی داشبورد آموزش در شرکت ایران خودرو دیزل( 18

 تدوین برنامه ریزی توسعه فردی 19

 آسیب شناسی آموزشی نظام آموزش کارکنان در حوزه پولی و بانکی  21

 خودرودیزلآسیب شناسی مشارکت در دوره های آموزشی بر اساس مدل سه شاخکی )فاز یک شناسایی عوامل مشارکت( تجربه موردی شرکت ایران 21

 خودرودیزلشرکت ایران مسابقات مهارت یک ایده نو برای گذر از آموزش به یادگیری تجربه موردی در 22

 طراحی مدلی مفهومی برای سیاستگذاری در نظام آموزشی 23
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 نمایشگاه جانبی

ن برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که با استقبال خوب مخاطبا
ش آموزنیز مواجه شد. در این کنفرانس نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین مخاطبین و شرکت ها و مراکز آموزشی برتر ارائه دهنده خدمات 

 و توسعه بر پا شد.
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 مقدمه

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی  

توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با 

همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در 

در مرکز همایش  6931بهمن ماه سال  62و  3تاریخ 

خوشبختانه  گردید.برگزار ی رازی های بین الملل

دوره گذشته این کنفرانس در سال  چهاربرگزاری 

ضمن استقبال  6931و  6931 ، 6939، 6932های 

کسترده جامعه آموزش و توسعه کشور، نتایج و 

پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور 

ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و 

دوره این  پنجمینی همنون به برگزارکنفرانس را ر

 چهارمین. مهم ترین ویژگی و تفاوت کنفرانس نمود

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر 

کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر 

های متنوع ائه برنامهموضوعات کامال کاربردی و تجربه محور بود. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ار

مانند: کارگاههای آموزشی، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر پژوهشی و مراسم تقدیر از سازمان 

و اولین دوره جایزه برترین های  دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی چهارمینهای برتر شرکت کننده در 

 . همراه گردید آموزش و توسعه کارکنان

توجه بر حوزه های نوین آموزش و تمرکز بر ابزارها و مکانیسم های استقرار فرآیند مدیریت یادگیری در واحدهای آموزش و 

جسته ی این حوزه به صورت ویژه از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس بود که با حضور مدیران و صاحبنظران برتوسعه کشور 

   ای به این موضوع پرداخته شد.

 

 



 

 

 

محورهایکنفرانس:

 های توسعه فردی کارکنان الگوهای تدوین برنامه 

 های توسعه و پرورش رهبری کارآمد در سازمان مدل 

 رویکردهای نوین در مدیریت استعداد 

 های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط کاری چالش 

 ابزارهای کیفیت در آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 CBT آموزش مبتنی بر شایستگی 

 های یادگیری کارکنان طراحی و بسط فرصت 

 مدیریت ریسک و مدیریت مالی در آموزش و توسعه کارکنان 

 در آموزش و توسعه سرمایه انسانی (Business Plan) طراحی مدل کسب و کار 

 آموزش و توسعه سرمایه انسانیهای نوین  استانداردها و مدل 

 شناسی نظام آموزش و توسعه های آسیب مدل 

 ها ها و چالش های ایرانی؛ رهیافت تجارب استقرار استانداردهای حوزه خدمات یادگیری در سازمان 

 های یادگیری در سازمان های آموزش و توسعه با تأکید بر حوزه گیری اثرات و نتایج برنامه اندازه 

 الی آموزش و توسعه منابع انسانیجایزه ملی تع 

 جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهداف کنفرانس

  ایجاد بستر مناسب برای ارائه آخرین تازه ها ویافته های علمی، پژوهشی وتجربی، آراء وایده های مرتبط به محور و موضوعات

 اصلی کنفرانس و ایجاد زمینه عملیاتی کردن آنها

  گردهمایی ساالنه اعضای حقیقی وحقوقی انجمن و دیگر افراد وگروههای صاحبنظر وعالقه مند و ایجاد فضای تعامل وتبادل

 علمی وحرفه ای فیمابین

  ارائه نتایج حاصل از اجرای فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش وتوسعه به سازمانها و شرکتهای برتر 

 سازمان کنفرانس

 (مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )کتر سید احمد طباطبایی د رئیسکنفرانس:

 (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی)دکتر اباصلت خراسانیدبیرعلمیکنفرانس:

 و توسعه منابع انسانی( رضا مهدیان)مدرس و مشاور آموزشمهندس  :کنفرانسدبیراجرایی

 

 

 
      

 

 
 
 
 

 

 

 شورای سیاستگذاری کنفرانس

شورای سیاستگزاری کنفرانس متشکل از صاحبنظران، اعضای هئیت علمی، مدیران و دست اندرکاران امر آموزش وتوسعه سرمایه 

برنامه های کنفرانس، تعیین محور انسانی در بخش دولتی و غیر دولتی است که ماموریت اصلی آنها تعیین اهداف،راهبردها و 

اصلی ومحورهای ساالنه کنفرانس، تایید وتصویب سند برنامه کنفرانس ، تعیین استراتژی های ساالنه کنفرانس در بخش مدیریت 

کنفرانس، برونسپاری، جذب منابع، ارزیابی کیفی وکمی کنفرانس در ابعاد تعریف شده، تعیین ترکیب کمیته علمی کنفرانس می 

 شد.با

 



 

 

 
 اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس

 -9دکترسیداحمد طباطبایی  -2دکترکورش فتحی واجارگاه -6

دکتر  -1دکتر سیداحمد بزازجزایری  -1دکتراباصلت خراسانی 

دکتر  -7دکتر سید حسین ابطحی  -1محمد علی  عفتی داریانی 

دکتر مرتضی  -3دکتر رحمت اهلل پاکدل  -3سعید سعادت 

افشان آقای دکتر محمد زر-66دکتر ناصر میرسپاسی  -62صادقی 

دکتر  -61مهندس خانپور  -69دکتر مقصود فراست خواه  -62

 -67مهندس صمیمی  -61دکتر ابراهیم شیخ  -61صادق صاحبی 

دکتر محمد  -63دکتر محمد کرمانی  -63آقای مهندس دیانت 

 -22مهندس حاج فرج  -26مهندس سیاسی راد  -22عموزاد 

خانم دکتر  -21خانم دکتر مینو سلسله  -29دکترایرج سلطانی 

 خانم دکتر نسرین جزنی    -21مهندس حسین زاهدی  -21صائمیان 



 

 

 

 

 

 کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس متشکل از اعضای هئیت علمی و 

متخصصین اجرایی مجرب در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی 

هستند که ماموریت اصلی آنها مدیریت علمی کنفرانس در 

و محورهای تعیین شده است.کمیته علمی در سه راستای اهداف 

کارگروه تازه ها ویافته های علمی، کارگروه تجربیات عملی و 

کارگروه نتایج جایزه ملی آموزش وتوسعه، سازماندهی شده 

 .است

 
 

 



 

 

 

 اعضای کمیته علمی

 -1دکترمیترا عزتی  -1ترکزاده دکترجعفر  -1دکترمحمدحسن پرداختچی  -9دکترناصر میرسپاسی  -2دکترخدایار ابیلی -6

دکتریداهلل  -62دکترسیدحسین ابطحی  -3دکترنسرین نورشاهی  -3دکترکوروش فتحی واجارگاه  -7دکترنرگس شاهمندی 

 -61دکترغالمرضا شمس  -61دکترسید محمد اعرابی  -69دکترمقصود فرصتخواه  -62دکترعلی اکبر احمدی  -66مهرعلیزاده 

 دکتر فیروز نوری -67دکتر محمو ابوالقاسمی  -61دکتر محمد قهرمانی 

 

 

 

 

 



 

 

 کنفرانس در یک نگاه

کنفرانس شامل برنامه های متنوعی نظیر کارگاههای آموزشی، 

سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ارائه مقاالت برتر پژوهشی، 

دوره  چهارمینمراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در 

اولین دوره جایزه  جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و 

برپایی نمایشگاه جانبی بود برترین های آموزش و توسعه کارکنان و 

 که شرح مختصری از این برنامه ها در ادامه آمده است.

 سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی

طرح مباحث بر اساس رویکرد علمی و منطقی و همچنین برای اجتناب از  در این بخش از کنفرانس به منظور حفظ بی طرفی و

ارائه مطالب کلی، یک طرفه و فاقد مستندات علمی، عالوه بر دعوت از صاحبنظران گروه های مختلف، جلسات متعددی )حداقل 

دو جلسه( با هریک از سخنرانان این بخش ترتیب داده شد و مطالب 

در بخش  آماده سازی و تدوین شد. سخنرانان با کمک کارشناسان

سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی، مطالب توسط اساتید 

دانشگاهها و مدیران و متخصصان آموزش و توسعه سازمان های 

دولتی و خصوصی با نگاهی جامع تر بر مسائل و چالش های سازمان 

 ها ارائه شد.

 

 عنوان سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی

 و جمهور رییس محترم معاون-"انصاریجمشیدایآقجناب"

 کشور استخدامی و اداری امور سازمان رییس

منابعتوسعهوآموزشاهمیتونقش:  سخنرانی موضوع 

 .هاسازماندرانسانی

 



 

 

 

  "واجارگاهفتحیکوروشدکترآقایجناب"

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو 

سازماندرکارکنانآیندهنسلتوسعهوشناسایی: سخنرانی موضوع

 (GISرویکردبراساساستعدادهاتوسعهمدیریت)ها

 

 

  "خراسانیاباصلتدکترآقایجناب"

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو

وطراحی:  سخنرانی موضوع ایران توسعه و آموزش انجمن رییس

خدماتیوتولیدیهایسازمانازیکیدرCBTالگویتدوین

 .ایران

 

 

 "خواهفراستمقصوددکترآقایجناب"

 عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه علمی هیات عضو

توسعهویادگیریامکانشرایطازپرسش: سخنرانی موضوع

 .ملیسطحدراستعداد

  

 

 "میرسپاسیناصردکترآقایجناب"

 ایران انسانی منابع مدیریت پدر اسالمی، آزاد دانشگاه علمی هیات عضو

 .رفتارتغییرمعنایبهیادگیری:  سخنرانی موضوع



 

 

 

 "طباطباییاحمدسیددکترآقایجناب"

 ایران توسعه و آموزش انجمن رییس نایب

ازگذر)سنتییادگیریپایانخطمعکوسدانشگاه:  سخنرانی موضوع

 (.معکوسدانشگاهبهمعمولدانشگاه

 

 

 

 "صدرالسادات علی سید دکتر آقای جناب"

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت منابع و مدیریت توسعه محترم معاون 

بامدیرانتوسعهوآموزشنظامارتقایراهینقشه:  سخنرانی موضوع 

 .الگوگیریرویکرد

 

 

 

  "زرندیمحمدپورحسیندکترآقایجناب"

 شهر بانک محترم مدیرعامل

 .سازمانیاستعدادهایتوسعهدرنوینرویکردهای:  سخنرانی موضوع 

 
 

 

 "لیقلیچبهروزدکترآقایجناب"

  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو

 .رهبریتوسعهریزیبرنامهمدل: سخنرانی موضوع

 



 

 

 

 

 

 ایمیدرو سارمان انسانی منابع مدیر- "جزایریبزازاحمدسیددکترآقایجناب"

وآموزششناسیآسیببرایالگویی(مانیتورینگ)پایش: سخنرانی موضوع

 .یادگیری

 
 
 

 

 مپنا شرکت آموزش مدیر - "کاظمیمحمدمهندسآقایجناب"

 .فردیتعالیمنظرازفردیتوسعهریزیبرنامهبهنگاهی: سخنرانی موضوع 

 
 
 

 

 سازمانی آموزش های حوزه مشاور و مدرس- "اقبالیبهروزدکترآقایجناب"

مهارتهایمدرسهاندازیراهرویکردبایادگیریمهندسی: سخنرانی موضوع 

 .هاسازماندر

 

 

 

 

  "سلیمیمجیددکترآقایجناب"

 ایران نفت ملی شرکت مدیران توسعه و ارزیابی مرکز مدیر

 .متعالیهایسازماندراستعدادیابینوینهایرویه: سخنرانی موضوع

 

 



 

 

 
 

 

 آزاد دانشگاه علمی هیات عضو- "سلطانیایرجدکترآقایجناب"

  اصفهان مبارکه فوالد سابق آموزش اسالمی،مدیر

رویکردباکاروکسبرهبریهایقابلیتتوسعه: سخنرانی موضوع

IDPعملیاتیمربیگریدر. 

 

 

 

 

 

کوچ بین المللی  – "آرنوبهارهخانمسرکارسعیدنیا،آقایجناب"

 ICFشرکت 

 .انسانیمنابعتوسعهوآموزشدرگریمربی: سخنرانی موضوع





(تاثیرانواعسبکهاینوینآموزشبرمدیریتوتوسعهاستعدادبرگزاریسمیتئاترآموزش)

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار  چهارمیندر  توسعه استعدادسمیتئاتر حوزه آموزش و توسعه با محوریت  سومین

  گردید.

 

 

 

 

 

 



 

 

تقدیرازسازمانهایبرترشرکتکنندهدرچهارمیندورهجایزهملیتعالیآموزشوتوسعهمنابعانسانیومراسم

اولیندورهجایزهبرترینهایآموزشوتوسعهکارکنان
 

یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی هر ساله مراسم تقدیر از سازمان های برتر 

که نتایج  تآموزش و توسعه منابع انسانی و جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان  اسشرکت کننده در جایزه ملی تعالی 

رزیابی براساس مدل تعالی آموزش ثبت نام کرده اند و توانسته اند حائز شرایط کسب امتیاز که در فرآیند ا سازمان ها و افرادی

  الزم گردند در این کنفرانس معرفی می گردند.  

 گزارش عملکرد جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

 سانیتقدیر از سازمان های شرکت کننده در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع ان 

 6931تقدیر از مدیر آموزش و توسعه برتر سال  

 6931تقدیر از تجارب برتر آموزش و توسعه کارکنان سال  

 6931تقدیر از موسسات آموزشی برتر سال  

 کشوربا حضور مسئولین و مقامات بلندپایه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 های آموزشی ارگاهک

آموزشی، از بین عناوین کارکاههای پیشنهادی به دبیرخانه علمی، پس از بررسی به منظور بهره برداری هرچه بیشتر مخاطبین از کارگاههای 

 7موضوعات توسط کمیته علمی و با در نظر گرفتن بیشترین تناسب عناوین پیشنهادی با نیازهای شرکت کنندگان کنفرانس، در نهایت تعداد

 ه شد.عنوان کارگاه آموزشی پذیرفته و در طی دو روز برگزاری کنفرانس ارائ

های آموزشی عناوین کارگاه  

 

 - "خواجهنجمهخانمسرکاربرزگر،نادردکترآقایواجارگاه،جنابفتحیکوروشدکترآقایجناب" .6

 (.DACUM)دیکوممدلاساسبرهاشایستگیتدوینجهتمشاغلتحلیلوتجزیه:  کارگاه موضوع

 .بهبودوتوسعههایبرنامهگمشدهنیمهشایستگی،: کارگاه موضوع-"خدمتگذارحمیدرضاآقایجناب" .2

.آموزشتعالیمدلدرهاKPI: کارگاه موضوع-"نژاداعظمیمحمدسیدآقایجناب" .3

درتوسعهوآموزشموجودوضعیتتحلیلوبررسی: کارگاه موضوع -"عموزادمحمددکترآقایجناب" .4

.آموزشتعالیمدلبرمبتنیایران

 .آموزشتعالیمدلرویکردباآموزشراهبردیسندتدوین: کارگاه موضوع -"دوستیهومنآقایجناب" .1

وآموزشمانیتورینگ: کارگاه موضوع -"علیخانیآقامحمدعلیآقایجناب-زینلیوحیدآقایجناب" .1

 .توسعهوآموزشتعالیمدلمبنایبرمدیریتیداشبوردطراحی

 .آیندهرهبرانومدیرانتوسعهورشد: کارگاه موضوع-"بختیارییزدانآقایجناب" .7



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقاالت پژوهشی برتر

 

 لیست مقاالت پذیرفته شده چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 نویسندگانمقاله عنوانمقاله ردیف

 اسدی[]حمید رضا خدمتگزار[ ]مرتضی   ارزیابی فرهنگ سازمانی با رویکرد بهبود و توسعه منابع انسانی 6

2 
بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه دولتی شهر تهران در 

 راستای تقویت کارآفرینی آنان )مطالعه موردی رشته تربیت بدنی(
 ]اسماعیل جعفری[ ]معصومه جعفری[

9 
( از EFQMل تعالی سازمانی) ارزیابی فعالیت های آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران  بر اساس مد

 دیدگاه مدیران شهر تهران
 ]اسماعیل جعفری[ ]معصومه جعفری[

 ]اسماعیل جعفری[ آموزش و پرورش شهر تهران 1های مدیریت و نوآوری معلمان منطقه  بررسی و شناسایی سبک 1

 ]افشین بایقره[]فاطمه قیاسی[  آموزش و توسعه منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان 1

 ]یحیی بازیاری زاده[ احمر به یک سازمان یادگیرنده ها و موانع ساختاری و فرایندی گذار جمعیت هالل بازکاوی ضرورت، فرصت 1

 ]منیره  شاکری [ بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توزیع برق خوزستان براساس مدل هالتون 7

 ]احمد سعیدی[ برای یادگیری مادام العمرشهر یادگیری، بستری  3

 ]آرمین  خوشوقتی [ MBTIمدل شایستگی مبتنی بر شخصیت بر اساس مدل  3

 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه براساس مدل انتقال آموزش هالتون 62
]اباصلت خراسانی[ ]حامد حیدری[ ]عطیه 

 تبار[بوربور[ ]حامد سلیمی 

66 
مهاجرت از آموزش به توسعه مبتنی بر یادگیری با ایجاد مراکز سنجش صالحیت حرفه ای  )مورد مطالعه: 

 بانک ملت(

]مهدی جنیدی جعفری[ ]علیرضا جاللی 

 فراهانی[

 برنامه ریزی درسی بدون رقابت : تسهیم دانش و تربیت اخالق 62
]فاطمه  فرحی [ ]پری سیما حسین زاده[ 

 سلیمانپور عمران[  ]محبوبه

 ]اعظم صادقیان[ ]سیدرضا هاشمی زاده[ تقویت فرآیند نیازسنجی آموزشی با استخراج نیازهای آموزشی سازمانی )استراتژیک( 69

 ]عابد مشایخی[ های آموزشی کارکنان روشهای  ارزیابی اثربخشی دوره 61

61 
در  وزارت ارتباطات و فناوری    ISO-62261پایش فرایند های آموزش سازمانی با کمک استاندارد 

 اطالعات
 ]علی سامانی[

 ]مرتضی شعبانی[ ]هدی فرجی[ نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی در موسسه اعتباری کوثر 61



 

 

 مدیریت استعداد بر مبنای مدل شایستگی روسای شعب در موسسه اعتباری کوثر 67
]مرتضی شعبانی[ ]میثم رشیدی منش[ 

 قربانی[ ]مرتضی احمدی[]محبوبه 

 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان انرژی اتمی 63
]چنگیز ملخاصی[ ]فریده حق شناس[ 

 ]فهیمه خدائی[

63 
پذیری سازمانی  در میان کارکنان سازمان انرژی ¬بررسی رابطه رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با انطباق

 اتمی ایران

السادات  بلیان[ ]فهیمه خدائی[ ]نهضت 

 ]بهزاد شهبازی[

 ]یزدان کریمی[ ]باقر باقریان کاسگری[ بررسی نقش اطالعات در چابکی سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 22

 امکان سنجی نحوه استقرار مدیریت استعداد در شرکت فوالد هرمزگان 26
]فهیمه خدائی[ ]اباصلت خراسانی[ ]بهزاد 

 شهبازی[

 ]حسن عاشقی[ برای تدوین برنامه توسعه حرفه ای بانکداران مبتنی بر شایستگیهاالگویی  22

29 
بررسی نقش کیفیت زندگی کاری بر سرمایه فکری در سازمان های دولتی  مورد مطالعه:  صندوق بازنشستگی 

 کشوری

]علیرضا کریم دادی[ ]صفا قندی[ ]تکتم 

 نیک نفس[

 ]حمید رضا  کامیار[ ن و کاربرد آن در آموزش و یادگیری  کارکنانبررسی نظریه های یادگیری بزرگساال 21

 کاربست یادگیری همراه تعاملی در راه آهن 21
[ ]مهناز حسام اسکندری]رضا شریفی[ ]

 [قاسم علی بازاییغضنفری [ ]

21 
متغیر میانجی امنیت بررسی رابطه بین روابط با کیفیت باال در بین کارکنان  و یادگیری سازمانی با وجود نقش 

 روان کارکنان )مورد مطالعه کارکنان اداره تامین اجتماعی استان مازندران(
 ]فاطمه احمدپور[

 گیری انتقال آموزش )مورد: شرکت ملی گاز ایران( اعتباریابی و تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه 27
]حامد زمانی منش[ ]اباصلت خراسانی[ 

 ]علیرضا یوزباشی[

 ]زینب یزدانی کاشانی[ برنامۀ توسعۀ مدرسان داخلی: ضرورت و راهکارها 23

 گستر سایپا( ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس )مطالعه موردی: سازه 23
]میالد شمس زارع[ ]رضا طهماسبی[ 

 ]حمید رضا یزدانی[

 ]محمد افکانه[ ]میرعلی سیدنقوی[ دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوینالگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های  92

96 
بررسی نقش چالش های منابع انسانی نوین در گذر از از پارادایم مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع 

 انسانی نوین بر عملکرد شرکت بیمه سامان

]آقای احمدرضا ضرابیه[ ]آقای هادی 

 م آزاده حیدری[رهبری[ ]خان

 فاکتورهای مدیریت سرمایه انسانی زمینه ساز در پیاده سازی عوامل موثر رفتار شهروندی سازمانی 92
]محمدکاظم کشورشاهی[ ]احمد 

 سمیعی[

99 
معرفی الگوی نوین نظام توانمندسازی منابع انسانی دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی استانداری 

 یزد(

کارگر شورکی[ ]اکرم فداکار[ ]هدایت 

 ]عباسعلی رضایی صدرابادی[



 

 

 توسعه قابلیت های رهبری کسب و کار با رویکرد مربیگری عملیات)تجربه شده) 91
]سیده زهره داودپور[ ]ایرج سلطانی 

 سلطانی[

91 
ای  ههای رسان گری مدیریت استعداد بر روی ارتباط توانمندسازی و عملکرد سازمان بررسی نقش میانجی

 های تبلیغاتی( )مطالعه موردی: شرکت
 ]مهدی شیخلر[

 ]آسیه ربانی[ روش های تارئه در آموزش و بهسازی 91

 ]آسیه ربانی[ سهم ونقش مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری کارکنان 97

 طراحی مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری 93
]سید علیرضا هوشی السادات[ ]هادی 

 ]محسن شاکری[زمانی[ 

 ]اکرم یاری[ توسعه و ترویج معنویت و اخالق حرفه ای در سازمان های  آموزشی 93

 ]اکبر نیکبخت[ تفاوت ها و شباهت های  مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی 12

 ]اکبر نیکبخت[ عوامل تاثیرگذار در مدیریت منابع انسانی 16

 ]زهرا  صفر[ حفظ نیروی انسانینقش مدیریت استعداد در تامین و  12

 ی منابع انسانی ها و رویکردهای نوین در آموزش و توسعه گیری از فناوری بهره 19
]اباصلت  ]آذر غالمی پور رودبنه[

 خراسانی[

 ااثربخشی نظام پیشنهادات در افزایش بهره وری 11
]سیدمحمدرضا آقامیری[ ]حمیدرضا 

 وزیری گهر[

11 
های آموزشی ضمن خدمت کارکنان  با استفاده از الگوی کرک پاتریک )مطالعه بررسی اثربخشی دوره 

 موردی دریکی از سازمان های دولتی(
 ]مهدی معزی مقدم[

11 
بررسی عوامل موثر بر توسعه وتوانمند سازی کارکنان تعمیرات و نگهداری )مطالعه موردی نیروگاه شهید 

 رجایی(
 رکی[]عبداهلل تبریزی[ ]نوشین  صادقی نیا

 بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهبود بهره وری سازمانی 17
]فاضل شاکری[ ]فروغ  مظلومی لنگه[ 

 ]علی شیر طاهری[

 ]صدرالدین ستاری[ ]پوران نوری[ ارتباط فرهنگ سازمانی با توسعه منابع انسانی 13

 ]مرجان جوانبخش[ ]عیسی ثمری[ موسسه أموزش عالی هالل ایرانبررسی عوامل موثر در اثربخشی رشته امدادسوانح در  13

 ]علیرضا ستاردباغی[ 1نقش مؤلفه های جو سازمانی در تسهیم دانش کارکنان شهرداری منطقه  12

16 
وری دبیران مقطع متوسطه دوم  گرایی مدیران با بهره   بررسی رابطه مدیریت استعداد، شایستگی و تحول

 والت  شهرستان مهپرورش  و  آموزش

]یاسر  طاهری[ ]سمانه صادقیان اول[ 

 ]احمد  اکبری[ ]نسیم طاهری[

]حسن ملکی[ ]مرتضی شعبانی[ ]عباس  اثربخشی یادگیری الکترونیک بر تفکر خالق 12



 

 

 عباسپور[ ]اسماعیل سعدی پور[

19 
آموزش و پرورش شهرستان بررسی نقش اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی مدیران مدارس 

 31-31مرند  در سالتحصیلی 
 ]محمدباقر جعفرنژاد[

 ]جمیله بزرگ بشر[ Micro teachingآموزش از نوع میکرو  11

11 
تدوین چارچوب شایستگی و توانمندی به مثابه محور توسعه سرمایه های انسانی مطالعه موردی بانک صادرات 

 استان فارس
 پسران[]ایمان اسالمیان[ ]مهوش  

 
 

 

 



 

 

 

 نمایشگاه جانبی

ن برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که با استقبال خوب مخاطبا
آموزشی برتر ارائه دهنده خدمات آموزش نیز مواجه شد. در این کنفرانس نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین مخاطبین و شرکت ها و مراکز 

 و توسعه بر پا شد.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده مقاالت پذیرش شده 

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و 

 توسعه سرمایه انسانی



 

 

 پارادیمی جدید در آموزش های شایستگی محور هزاره سوم  ،شخصی  سازی یادگیری 

 

 برزو رشتیانی

 مدیریت آموزشی   دانشجوی دکتری 

salamati2121@gmail.com 

 حسین نمدی

 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی 

 محمد برزگر محمدی

  دانش آموخته کارشناس ارشد مهندس صنایع

 چکیده:

و پارادیمی جدید ظهور پیدا کرده تا به شکل روزافزونیی مراکیز   به عنوان یک رویکرد )   personalized learningیادگیری )  شخصی سازی

 را تقویت و بازسازی نماید.   21مدارس و دانشگاه ها را در قرن   ،آموزش 

فراگیران  این امکان را می دهد  که بر اساس نیازها و عالقمندی خود تالش کنند و آنهیا را بیا عالقیه پیی گییری      گیری شخصی سازی شده به یاد

شخصی سیازی ییادگیری   »  آورده می شود ان اف. پین شده است . در این مقاله تعریفی از ج سازی یادگیری  شخصیند. تعاریف متعددی برای نمای

رود آن نیازها و اهداف را محقق  بتواند در مسیری که پیش می تا  است فراگیریک نظام آموزشی است که اولویت آن درک کامل نیازها و اهداف هر 

در یک جدول تفاوت های بین یادگیری سنتی و  شخصی سازی یادگیری از منظر های گوناگون از جمله  استفاده از ابزارهیای   ،پس از تعریف «کند.

 نحوه مشارکت فراگیران و همچنین تعامل مدرسان و فراگیران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.   ،فناوری و همچنین نوع ارزشیابی

استفاده از ابزارهای فناورانه ) دو نوع یادگیری جدیید  -راهبرهایی برای آموزش شایستگی محور از جمله  الف  ،الب یک مدل جامع در این مقاله در ق

آموزش  -یعنی یادگیری ترکیبی و یادگیری معکوس به عنوان مصادیق و جلو  هایی از یادگیری شخصی سازی شده مورد بررسی قرار می گیرد( . ب

کیه    )  personal  competencyشایستگی های شخصی ارایه می شود. در این میدل چهیار شایسیتگی شخصیی )     -گی  جمبتنی بر شایست

و شایستگی احساسی / اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و  ویژگی های هر  ،یادگیری انگیزشی  ،یادگیری فراشناختی  ،عبارتند از: شایستگی شناختی

 یک  نیز تبیین می گردد.  

در بخشی دیگری از مدل ابعاد یادگیری عمیق تر ذکر شده و همچنین روابط تقریبی شایستگی های شخصی و ابعاد یادگیری عمیق تر مشخص می 

 گردد. 

 سازمان ها و مراکز آموزشی در جهت تحقق شخصی سازی یادگیری ارایه می شود. ،اقدامات  و راهکارهایی برای مسوالن ،در انتها پیشنهادات

  یادگیری شایستگی محور ،یادگیری معکوس ،یادگیری ترکیبی ،یادگیری  شخصی سازی :گان کلیدیواژ



 

 

 نامه های یادگیریچالش سازمان های ایرانی در سنجش اثرات بر ،انتقال آموزش به محیط کار

 

 سهراب رشتیانی

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه عالمه طباطبایی

rashtiani51@yahoo.com 

 چکیده:

سرمایه های  شایستگی های  و ها مهارت ، ها ارتقاء توانایی جهت در توسعه منابع انسانی، بستری مناسب و آموزش امر در گذاری سرمایه بی شک

 پایدار اقتصادی وتوسعه رشد به دستیابی برای خود نوبه به -صورت اثر بخش بودن-انسانی در سازمان ها و شرکت هاست. این سرمایه گذاری ها در

حائز اهمیت است.پژوهش های سازمانی نشان می دهد بخش زیادی از آموخته های کارکنان لزوماً به محیط کار منتقل نمی شود لذا  کشورها در

های  امهبرن اثربخشی شاخص های مهمترین از یکی و مورد توجه مدیران بوده مهمی های جنبه سازمان ها، از آموزش به محیط کار برای انتقال

آموزش  انتقال آموزش، متغیرهای انتقال آموزش، مدلهای آموزش،اهمیت ، ضمن توضیح مفهومشود می تالش مقاله این در.رود می شمار به آموزش

 یادگیری، محتوای کیفیت یادگیری، محتوای یادگیری، رضایت داشتن)طراحی آموزشی مانندعوامل مربوط به ویژگی های فراگیران،عوامل مربوط به

 از بازخورد انتقال، فرصت سازمانی، سطح در آموزشی پشتیبانی تغییر، به سازمان واکنش)سازمانی و شرایط( مناسب آموزشی سطح و مربی تاثیر

 .مورد بررسی قرار گیرند (همکاران و سرپرستان

 آموزش آموزش، طراحی آموزشی، ارزشیابی، انتقال :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موانع مدیریت منابع انسانیچالش ها و 

 نعیمه جهانگیری منش

n.jahangirimanesh@yahoo.com 

 چکیده

اهمیت روزافزون نقش نیروی انسانی و توانمندی های نیروی انسانی در رشد سازمان ها بر کسی پوشیده نیست و به یقین، این امر  

مستلزم استفاده درست از منابع انسانی در سازمان است . منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه ی هر سازمان شامل فرآیند های 

کارکنان، حفظ آن ها ، آموزش و ... می باشد که شرایط مختلفی مانند تغییرات محیطی، رشد تکنولوژی و گوناگونی از قبیل جذب 

ارتباطات و ..... ممکن است در روند فعالیت های نیروی انسانی چالش هایی به وجود آورد . طی این مقاله چالش هایی چون سن و 

ت، جذب و حفظ استعداد ، کوچک سازی و مهندسی جدید ، برون سپاری، نسل، مهارت های جدید، توانمندسازی، کار تیمی، کیفی

 .ررسی و ارزیابی قرار گرفته اندجهانی شدن، ادغام، تغییر مورد ب

 منابع انسانی، چالش ها ، موانع، مدیریت وازگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آموزش مبتنی بر شایستگی، فرآیند بهبود تعلیم و تربیت

 اکرم حمیدی نصرآباد
 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی 
Ak.hamidi21@gmail.com 

 چکیده:

های آموزشی به دنبال دستیابی به روشهای نوآورانه ای به منظور اندازه گیری بازده یادگیری فراگیران هستند. آموزش اغلب برنامه

ب برای اکثر موسسات آموزشی مطرح شده است. مبتنی بر شایستگی نیز به دلیل برقراری ارتباط بین نظر و عمل یکی از مدلهایی مطلو

دهد که هیچ تعریف استاندارد گیرد. تحقیقات نشان میآموزش مبتنی بر شایستگی به منظور بهبود و توسعه تعلیم و تربیت صورت می

 و توافق نظری روی معیارهای آموزش مبتنی بر شایستگی وجود ندارد.

  آموزش عالی : آموزش مبتنی بر شایستگی، واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایرانیستگی محور سازمان های دانش بنیان رویکردی نوین در توسعه آموزش های شای  ، استقرار نظام مدیریت استعداد

 دکتر مجید ربیعی دوالبی 

 برزو رشتیانی  

 چکیده 

می مدیریت استعداد یکی از مهمترین موضوعات  توسعه منابع انسانی  است و هنوز هم یکی از حادترین مسائل در بسیاری از سازمان ها به شمار 

ا به ، ارتقا سطح شایستگی کارکنان و افزایش بهروری در سازمان را به دنبال دارد. ب   رود. مدیریت استعداد نتایجی چون ارتقای عملکرد سازمانی

، با استعدادها و توانایی های ویژه در مشاغل  مرتبط با شایستگی های  کارگیری مدیریت استعداد اطمینان حاصل می شود که هر یک از کارکنان

،   انیمربوطه قرار خواهند گرفت. پیاده سازی و به کارگیری نظام مدیریت استعداد نقش بسیار حیاتی و کلیدی در توسعه شایستگی ها، تعلق سازم

 رضایت شغلی و عملکرد سازمان های و دانش بنیان دارد. 

برای تامین نیازها و اهداف حال و    مدیریت استعداد نگرش هوشمندانه برای پرورش و نگهداری افراد نخبه و استفاده از استعداد و شایستگی آنان

 آینده سازمان است. 

ظام توسعه و آموزش استعدادها و توجه بیشتر به این نظام در سازمان های دانش بنیان و تحقیقات ثابت کرده است که استقرار و به کارگیری ن

 ( نقش اساسی در ارتقا سطح عملکرد فردی و سازمانی دارد.  CBTآموزش های میتنی بر شایستگی )

نی بر شایستگی بر تعلق خاطر کارکنان ) در این تحقیق به بررسی تاثیر  نظام مدیریت استعداد با در نظر گرفتن نقش میانجی گیری آموزش مبت

engagement  .در یکی از سازمان های دانش بنیان ایرانی می پردازد ) 

 مدیریت استعداد، تعلق سازمانی، شایستگی، آموزش های شایستگی محور  :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طراحی مدل شایستگی مدیران و کارشناسان آموزش 

 های دولتی تهران()مطالعه موردی یکی از ارگان 

 مجید محمدیان شمیم 

 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

 Majid.Mohammadian2991@gmail.com 

 مهدی فالح

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 M.Fallah182@gmail.com 

 چکیده

باشد. این پژوهش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن مدیران و کارشناسان آموزش میهدف پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگی برای 

داده های کمی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کارشناسان و مدیران آموزش یکی از ارگان های 

از نظر متخصصان استفاده به عمل آمد پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای باشد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، دولتی استان تهران می

نفر از متخصصین، کارشناسان و مدیران آموزش به عنوان نمونه  45بدست آمد. برای اجرای پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی  15/1کرونباخ 

دو گروه وابسته و آمار ناپارامتریک  tتک گروهی،  tهای آماری پارامتریک وشهای کمی از رانتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای تحلیل داده

زیر مقوله بود و بر اساس آن  54مقوله کلی و  4های حاصل از مرحله کیفی پژوهش نشان دهنده فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته

های مطرح شده در زمینه میزان نشان داد که از نظر گروه نمونه  کلیه مولفههای بخش کمی تحقیق پرسشنامه پژوهش طراحی شد. در نهایت یافته

 های شایستگی مدیران و کارشناسان آموزش اهمیت باالیی دارند.اهمیت هر یک از زیرمقوله

 مدل، شایستگی، آموزش، مدیران آموزش، کارشناسان آموزش :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

منابع انسانیفرهنگ یادگیری سازمانی در توسعه   

 مهدی فالح

یدانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهیدبهشت  

M.Fallah182@gmail.com 

 

 چکیده

می باشد. آموزش و  سازمان ی مدیریتدیکل یها تیاولو بهسازی آن در یو تالش برا ییدارا نیتر ها به عنوان مهم در سازمان یمنابع انسانامروزه 

 یادگیری کارکنان سازمان ابزار مهمی در تحقق این هدف می باشد. 

 یو بهساز یسازمان شرفتیبهبود و پ یکند و آن را برا یم تیو از آن حما تیمستمر را تقو یریادگیاست که  یفرهنگ ،یسازمان یریادگیفرهنگ 

 ریتاث گریکدیها بر  ستمیکند و معتقد است که س یم قیآموزش مداوم را تشو ،یریادگیفرهنگ  کیسازمان با  کی .ردیگ یبه کار م یمنابع انسان

 یسازمان کمک م تیو به موفق بوده هستند که متعهد یکارکنان یموثر دارا یسازمان ها یی برای بهبود مداوم ایجاد می کند.فرصت هاو  گذارند یم

حل مسئله در سطوح باالتر و به دست  یانتظارات عملکرد، مهارت ها جادیا یبرا یسازمان یریادگیاز  دیبا یمنابع انسان توسعه کنند. متخصصان

 ی در سازمان ریادگیفرهنگ بهسازی منابع انسانی مسئول ایجاد متخصصان  ن،ی. بنابرامطلوب بین کارکنان استفاده کنند یجتماعا جیآوردن نتا

 شود. یم ن یادگیرندهو تشکیل سازماکارکنان  ی مداومریادگیهستند که باعث 

فرهنگ یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، توسعه منابع انسانی: واژگان کلیدی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 (بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی )مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی

  

  اکبری سعید

 خراسانی اباصلت دکتر

 اعالمی فرنوش دکتر

 چکیده:

دانشگاه ها بدلیل مباحث رقابتی، سعی می کنند تا رضایت بیشتری را برای دانشجویان خود فراهم سازند. رضایتمندی دانشجویان، باید امروزه 

در عرصه سرلوحه برنامه و مدیریت دانشگاهی قرار گیرد و اساتید و به ویژه مدیران دانشگاه ها وظیفه اصلی خود را تحقق رضایتمندی دانشجویان 

با  دانشگاه ها و جامعه بدانند. از مشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرآیند خدمات آموزشی و پژوهشی است،

دانشجویان،  بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، می توان کیفیت این فرآیند را تعیین نمود.کم بودن شکاف بین انتظارات و ادراکات

شان دهنده کیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارایه شده است بنابراین با توجه به اهمیت رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاه اهمیت 

نشگاه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی کارکردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه می باشد و این که ارزیابی دانشجویان به عنوان جامعه مخاطب دا

توصیفی و در  -در خصوص میزان تحقق پذیری کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه چیست؟ روش این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی

زمره ی پژوهش های پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانشجویان رشته های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی 

باشد. در این  نفر می 5994مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنان  1396-97اه شهید بهشتی مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی دانشگ

گزینه  5ها از روش پرسشنامه ای طیف  آوری اطالعات و داده گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و به منظور جمع پژوهش نیز از روش نمونه

 میزان بهشتی، شهید دانشگاه دانشجویان دیدگاه از پژوهش، های یافته تحلیل به توجه با که گفت توانفاده شده است. در نتیجه میای لیکرت است

 باشد می متوسط حد از ترپایین بهشتی، شهید دانشگاه پژوهشی و آموزشی خدمات، کیفیت از ها آن رضایت

 پژوهشیمندی، کیفیت خدمات،آموزشی،  رضایت :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 

 

 گیری از فناوری کانون ارزیابی و توسعه مدیران پرورش رهبران آینده با بهره

 )مطالعه موردی: یك سازمان صنعتی  ایرانی(

 

 سجاد محبی

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک، دانشگاه تهران دانش

mosajad@chmail.ir 
 میثم شهامت

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد اراکآموخته  دانش

 چکیده:

کنند. بدون تردید امروزه مدیران پیشرو در اثربخشی سازمانی و تحقق راهبردها و  ها ایفا می مدیران و رهبران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمان

های عصر حاضر، مدیر را بعنوان منبعی حیاتی در حل مسائل  اسخ سریع به تهدیدها و فرصتباشند.  از سوی دیگر پ ها بسیار موثر می سیاست

 ها به رهبران شایسته بیش از پیش آشکار شده است.  ها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمان سازمان

شغلی خود   شود که موجب ایفای نقش فرد در جایگاه میگیری و توسعه اطالق  های قابل اندازه ها و دانش ای از نگرش، مهارت شایستگی به مجموعه

 گردد.  بصورت اثربخش و فراتر از حد معمول می

شود عالوه بر اینکه کارکنان و مدیران از انتظاراتی که سازمان از آنها دارد مطلع  های خاص خود موجب می های شایستگی با ویژگی استفاده از مدل

های ذهنی در این خصوص از بین رفته و معیارها عینی گردند.  رائی و برداشت ت ایجاد شود و ابهام، چندشوند، یک مفهوم مشترک از انتظارا

 شود. ها و سطوح مختلف عملکرد آشکار، واضح و تصریح می بدینوسیله انتظارات از نقش

باشد. کانون  عه مدیران بعنوان یک ابزار پیشرفته میهای ارزیابی و توس های شایستگی استقرار کانون های نوین جهت استفاده از مدل یکی از فناوری

ای و با  باشد که در آن بر ارزیابی گروهی از افراد )ارزیابی شوندگان( توسط گروهی متشکل از ارزیابان حرفه ارزیابی یک رویکرد یا فرآیند ارزیابی می

های مدیران و کمک به بهبود و  ساالری و هدفمند نمودن آموزش شایسته کند. این روش بر تقویت های متنوع تاکید می ها و آزمون استفاده از تمرین

 گیرند. های ارزیابی معموالً دو جنبه ارزیابی و توسعه را در بر می توسعه آنها تکیه دارد. کانون

های  مراحل تدوین مدل های شایستگی، صالحیت و تفاوت آن با شایستگی پرداخته و سپس به ، مدل در این مطالعه ابتدا به تعریف شایستگی

شایستگی محور   شایستگی در سازمان مذکور اشاره خواهد شد. در ادامه ابزارهای شناسائی شده جهت ارزیابی افراد از جمله مصاحبه

(Competency Based Interview( ایفای نقش ،)Role Model ارزیابی ،)361 ( درجه، و ارائه فردیPresentation)   و کاربرد و

ی توسعه فردی  ( و برنامهFeedback Reportشود. در پایان یک الگوی بومی برای ارائه گزارش بازخورد ) بکارگیری آنها معرفی می ی نحوه

تواند بعنوان یک تجربه موفق برای بسیاری از  که می –گری، منتورینگ، ارتقاء افقی  های نوین از جمله مربی ها با روش مبتنی بر شایستگی

 ارائه خواهد شد.  -برداری باشد رانی قابل بهرههای ای سازمان

 گری، منتورینگ های شایستگی، فناوری کانون ارزیابی، توسعه فردی، مربی مدل :واژگان کلیدی



 

 

 مدیریت عملکرد با رویکرد سیستمی در جهت بهبود عملکرد سازمانی

 حسین فهیمی تبار

 ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران معاون اداری و پشتیبانی مدیریت توسعه منابع انسانیشرکت

H.f.tabar@gmail.com 

 چکیده:

ها در محیط متغیر پرچالش امروزی نیازمند طراحی و استقرار نظام کارآمد و اثربخش مدیریت عملکرد است که بتواند با هوشمندی موفقیت سازمان 

سازی و اجرای نظام مدیریت عملکرد با ها نیازمند پیادهتحقق این مهم سازمانتحقق ماموریت، آرمان و اهداف سازمان را تضمین نماید. جهت 

انسانی را در رویکردی جامع و فراگیر اجرا نموده و سیستمی های مدیریت منابعرویکردی سیستمی و یکپارچه هستند که بتواند کلیه اجزای نظام

نماید. نبود رویکرد سیستمی یکی از مهمترین علل پایین بودن سطح اثربخشی اهداف انسانی را ایجاد ها و وظایف مدیریت منابعمتعامل از نظام

نماید. این رویکرد در استقرار مدیریت عملکرد به سازمان ها بوده و سهم مهمی در هدر رفت سرمایه سازمانی ایفا میانسانی در سازمانمدیریت منابع

رود به خدمت، جبران خدمت )حقوق و دستمزد(، توسعه و توانمندسازی،آموزش و بهسازی، انتصاب و ریزی و وهای برنامهنماید تابتواند نظامکمک می

ای موثر به یکدیگر مرتبط و پیوند نموده و کارکردها و نتایج مورد انتظار از انسانی را به گونههای مدیریت منابعارتقاء، خروج از خدمت و دیگر نظام

 سازی آن را تضمین نماید.پیاده

 مدیریت عملکرد، رویکرد سیستمی، بهبود عملکرد سازمانی: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( ، رویکردی ویژه  برای توسعه ی شایستگی هاlearning contractsقرارداد های یادگیری)

 سیداحمد مصطفوی منتظری

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانیدانشجوی   

a.mostafav1994@gmail.com 

 چکیده

آموزش و توسعه به عنوان یک استراتژی کلیدی برای سازمان ها محسوب می شود که در صورت توفیق در تحقق اهداف معین شده، زمینه ساز 

ری مزیت رقابتی برای سازمان ها خواهد بود. در این راستا، هدف تمامی اقدامات آموزشی، توسعه ی شایستگی ها از طریق یادگیری می باشد، بطو

ی آموزش های موفق دستیابی به یادگیری در سطوح مختلف است. آنچه که مانع از بهره مندی سازمان از این مزیت می شود، توجه  که مشخصه

صرف به استفاده از روش های آموزشی و چهارچوب های متداول و محدود است. هدف این پژوهش معرفی و تشریح راهبردی خاص در زمینه ی 

می باشد. قرارداد یادگیری سندی رسمی و مکتوب است که توسط   ”قرارداد های یادگیری “رش ها، تحت عنوان توسعه ی دانش، مهارت و نگ

ر های فراگیر و یک مشاور )سرپرست، مربی، مدرس( نوشته می شود، بطوری که اهداف یادگیری، راهبرد ها و منابع الزم برای ایجاد یادگیری ، معیا

گیرد. یافته های این مطالعه نشان داد با توجه  الزم برای فرایند یادگیری مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار میارزیابی نتایج یادگیری و زمان 

راهبر، رضایت مندی و  -به مزایا و ویژگی های منحصر بفرد قرارداد های یادگیری، استفاده از این رویکرد باعث تقویت یادگیری مستقل و خود

تمرکز بر تفاوت های فردی، تاثیر مثبت بر فراگیران و کاهش اضطراب و رقابت در آن ها می شود، و بطور کلی یک ابزار  مسئولیت پذیری یادگیرنده،

 ارزشمند برای کمک به افراد برای توسعه مهارت ها و شایستگی ها می باشد.

 راهبر -یادگیری، قرارداد های یادگیری، یادگیری خود: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



 

 

 سنجش ارزیابی استعدادهای مدیریتیطراحی مدل شایستگی مدیران بر مبنای 

 سیدرضا هاشمی زاده

 رئیس مرکز علمی کاربردی شرکت فوالد خوزستان

 r.hashemizadeh@ksc.ir 

 اعظم صادقیان

 کارشناس برنامه ریزی آموزش فوالد خوزستان، دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی

azam_sadeghian1121@yahoo.com
 

 چکیده:

یکی از مهم ترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های 

محوری گنجینه های انسانی است. همچنین توجه به شایستگی های مدیریتی مدیران، به ویژه مدیران منابع انسانی بخش دولتی که خود 

جرای سیستم مدیریت مبتنی بر شایستگی در دولت هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله پس از بررسی متولی ا

مطالعه های متعدد انجام شده در زمینه شایستگی های منابع انسانی، یک مدل ابتکاری، متشکل از شایستگی های تفکر تحلیلی، مدیریت 

یریت افراد، رهبری، شم کسب و کار، ویژگی های شخصیتی، اخالق حرفه ای، ارتباط موثر و مهارت های حرفه ای عملکرد، تصمیم گیری، مد

طراحی شده است و در ادامه بر مبنای مدل طراحی شده سوال های پرسشنامه تدوین و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، 

 -ل از مدیران، روسا و سرپرستان توزیع می شود. الزم به ذکر است که این پژوهش از نوع توصیفیپرسشنامه در میان نمونه آماری متشک

، تحلیل و نمودار NEO،تحلیل و نیمرخ آزمون شخصیت MBITاکتشافی و کیفی و کمی بوده و برای این کار از آزمون های شخصییت 

ست، بنابراین پس از نتایج پژوهش برای هر شرکت کننده چند شایستگی به ،نتایج خودارزیابی و ... استفاده شده اAMIآزمون توفیق طلبی 

های قابل بهبود پیشنهاد شد و مشخصات افراد و نوع آموزش ها در فایل آموزشی افراد ثبت شد، به عالوه افراد از نظر امتیاز  عنوان زمینه

برای هر شایستگی تحقیقی انجام  یا پیشرفته تعیین سطح شده اند. اکتسابی و نوع آموزش های الزم در هر شایستگی مثالً مقدماتی، میانی و

گرفت و نوع دوره ها، انواع کتاب های داخلی و خارجی و مقاالت علمی یا تمرینات الزم برای خودتوسعه ای مشخص گردید. عالوه برآن 

  ای بپردازند. کنندگان قرار گرفت تا به خودتوسعه اطالعات مزبور در اختیار شرکت

 شایستگی، مدل شایستگی، توانمندسازی،بازخور، آزمون شخصیتی :واژگان کلیدی

 

 

 



 

 

 "با استفاده از مدل سه شاخکی""های ناظر بر آموزش بازنشستگانشناختی چالشواکاوی آسیب"

 مطالعه موردی: صندوق بازنشستگی کشوری

 زهرا زاده غالم
  دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

zadehgholam@ut.ac.ir 

 نسرین صالح
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

saleh.n1112@yahoo.com
  

 فریماه شهابی
  کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی

shahabi.farimah@yahoo.com
  

 چکیده

با  1393اجتماعی بازنشستگان و سالمندان، صندوق بازنشستگی کشوری از سال  با توجه به اهمیت آموزش در توانمندسازی و بهبود زندگی فردی و
های های بازنشستگی اقدام به برگزاری دورهها به ویژه نهادهای غیردولتی و کانونهای علمی و اجرائی نهادها و سازمانگیری از ظرفیتبهره

-کرده است . اما این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای فعالیت نفرساعت 81111آموزشی مرتبط با نیازهای پیش بینی شده در حدود 

ها شناسایی های وارد بر این فعالیتها و آسیبتواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. بدین منظور باید ضعفهای آموزشی نمی
های ناظر بر آموزش بازنشستگان ذا این پژوهش با هدف واکاوی آسیب شناختی چالشهای سازمان نشوند. لو مرتفع شوند تا باعث هدر دادن سرمایه

های آموزش بازنشستگان با استفاده از مدل سه شاخکی )عوامل ضمن بررسی فرایند آموزش بازنشستگان، اقدام به ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت
ی بهبود نموده است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد کیفی و با استفاده از روش بارش هاساختاری، عوامل بافتاری و عوامل رفتاری( و ارائه برنامه

های آموزش و توانمندسازی بازنشستگان کشور و عوامل ریزی و اجرای برنامههای موجود در فرایند برنامهها و چالشفکری، تبیین روشنی از آسیب
گیر در مسائل آموزش بیشترین چالش در حوزه ساختار و از جمله نبود ساختار مستقل و تصمیم ها نشان داددهد. تحلیل یافتهموثر بر آن ارائه می

 های نظام آموزش بازنشستگان موجود ارایه شده است.بازنشستگان است. در نهایت پیشنهاداتی به منظور رفع آسیب

 ش سالمندان، آموزش ضمن خدمت، مدل سه شاخگی. شناسی آموزش، آموزش بزرگساالن، آموزش بازنشستگان، آموز: آسیبواژگان کلیدی

 
 
 

 

 



 

 

 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی 
 

 احمد مومنی 
 دانشجوی دکترای مدیریت

momeny_ahma@yahoo.com 
 علی وحیدی

 حسابداریکارشناسی ارشد 
vahidi.a@yahoo.com  

  

 چکیده
باشد. رفتار شهروندی سازمانی  برخوردار بوده و توان پیشی گرفتن از رقبای خود را دارا می  رقابتی مزیت از باشد اجتماعی دارای سرمایه که سازمانی

 افزایش موجب کارکنان میان همکاری در و تعهد اعتماد، ایجاد طریق از موثر بوده و آن افزایش و ایجاد در و باشد می اجتماعی سرمایه دهنده شکل

سازند تا منابع کمیاب را به  (. کارکنان سازمان از طریق بروز رفتارهای شهروندی ، سازمان را قادر می2112گردد )بولینو و بولد ، می اجتماعی سرمایه
 در امروزه که باشند. می ای رشته بین مهم مقوله دو اجتماعی سرمایه سازمانی و شهروندی (. رفتار 2115ند)وات و همکاران ، طور موثری به کار گیر

( انجام شد 1997مکنزی) و میکائیل ، پودساکف تحقیقی که توسط ای برخوردار بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. در ویژه جایگاه از مدیریت حوزه
 که اند برده پی مهم این به افراد امروزه دیگر سوی کارکنان موثر است. از کیفی عملکرد بهبود سازمانی بر شهروندی های گردید که رفتارمشخص 

 سازمانها اجتماعی سرمایه افزایش در گرو ( امکان پذیر نبوده بلکه انسانی و فیزیکی ، )طبیعی ها ملموس سرمایه پایه بر تنها جامعه جانبه همه توسعه

سازمانی  بواسطه افزایش سرمایه اجتماعی بین کارکنان موجب ارتقاء  شهروندی رفتار که معتقدند نظران صاحب است. آن در فعال نهادهای و
 و همکاری آن براساس که شود می روابط کاری گیری شکل باعث سازمان در اجتماعی سرمایه همچنین شود. وری سازمانها می عملکرد و بهره

تر و  سازمانی موجب گردیده تا سازمانها نوآورتر، منعطف شهروندی رفتار (. بروز 2115یابد )هودز ، می افزایش را در سازمان کننده تسهیل داماتاق
 سرمایه دهنده شکل شهروندی ها بسیار موثر است. رفتار ورتر  باشند. رفتار شهروندی سازمانی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان بهره

 گردد. و موجب ارتقاء عملکرد سازمانها می آید می شمار به ارزش برای سازمانها دارایی با سرمایه اجتماعی یک است و اجتماعی
 ندیشهرو رفتار تاثیر بررسی دنبال به تحقیق دو متغیر، این این ارتباط زمینه در اندک بسیار پژوهشهای انجام و مهم مقوله دو این اهمیت به توجه با

اجتماعی از طریق  سرمایه بر شهروندی سازمانی تأثیر رفتار است شده سعی تحقیق در این دلیل همین به باشد. می اجتماعی سرمایه بر سازمانی
 بررسی تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.

 

 رفتار فرانقش، سرمایه اجتماعی    رفتار شهروندی سازمانی، واژگان کلیدی:
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 هدفمند بازنگری در راهبردهای شرکت گاز استان خراسان شمالی با فراموشی

 حسن رضا میربلوکی

 کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، شرکت گاز استان خراسان شمالی

h_mirbolooki@nigc-nkgc.ir 

 شفق محمدجعفری 

 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، شرکت گاز استان خراسان شمالی

shmohammadjafari@gmail.com 
 علیرضا میرشکار

 کارشناسی، مهندسی شیمی، شرکت گاز استان خراسان شمالی

rdnkgc@gmail.com
 

  حمید بینقی 

 حقوق تجارت بین الملل، شرکت گاز استان خراسان شمالی -کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی

hamidbeinaghi@gmail.com 
 

 چکیده:
شرکت گاز استان خراسان شمالی به عنوان یکی از متولیان صنعت گاز، اهداف خود را برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از گاز 

 .ردم، رشد صنعت و حفظ محیط زیست تعیین نموده استطبیعی به عنوان یکی از محور های توسعه پایدار کشور، آسایش و رفاه م
تجربه برنامه ریزی راهبردی، تدوین چشم انداز، تعیین اهداف کالن و اولویت بندی و جاری سازی  سال 6در این شرکت پس از 

های  راهبردی و برنامهمواضع  کردن روزآمد ضمن تا دهد قرار مورد ارزیابی و بازنگری خود را راهبردها الزم است برنامه راهبردی

( بعنوان یک BSCکارت امتیازی متوازن ) روش با .نماید اقدام راهبردی تدوین برنامه های شیوه به تعمیق نسبت عملیاتی خود،

ابزار مدیریتی، می توان هماهنگی الزم بین فعالیتهای جاری سازمانی را با چشم انداز و راهبرد، بهبود ارتباطات داخلی و خارجی و 
لذا ضروری است شرکت گاز استان خراسان شمالی با  ارت بر تحقق اهداف راهبردی از طریق کنترل عملکرد فراهم نمود.نظ

احتیاجات و راهبردهای جدید  رفع و کهنه و عوامل منسوخ حذف هدفمند جهت عاملی راهگشا به عنوان فراموشی سازمانی هدفمند
 ری در راهبردهای خود و اولویت بندی آنها اقدام نماید.اهداف سازمان با بازنگ تحقق راستای شرکت در

 BSC -فراموشی هدفمند -راهبرد :واژگان کلیدی
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 شرکت گاز استان خراسان شمالیفردی در اثربخشی نظام پیشنهادهای  بازدارنده عوامل شناسایی

 

 حسن رضا میربلوکی

 مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی

h_mirbolooki@nigc-nkgc.ir 

 شفق محمدجعفری

 رئیس امور پژوهش، شرکت گاز استان خراسان شمالی

shmohammadjafari@gmail.com 

 علیرضا میرشکار 

 کارشناس پژوهش، شرکت گاز استان خراسان شمالی

rdnkgc@gmail.com 
 

 چکیده
پیشنهادها به عنوان یکی از ساده ترین و رایج ترین ابزارهای مدیریت مشارکتی، شیوه ای است که از طریق آن می توان به نظام 

یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و راه حل های بهینه در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر 
نی، انگیزش و خالقیت کارکنان دست یافت. در این مقاله سعی بر آن شده ضمن تبیین سازمان به منظور افزایش حس تعلق سازما

 بررسی عوامل بازدارنده فردی، سهم هر یک در اثربخشی نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان خراسان شمالی تعیین گردد. نتایج

باور و نگرش منفی  -1می شوند:  ظاهر بازدارندهنقش  در عامل زیر به ترتیب چهار که داد نشان فردی بازدارنده در سطح عوامل
  .عدم حس تعلق سازمانی -4آگاهی و دانش پایین کارکنان،  -3عدم بلوغ کارکنان؛  -2افراد؛ 

 

 فردی اثربخشی، عوامل بازدارنده پیشنهادها، نظام :واژگان کلیدی
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 یادگیری خرد روشی برای اثربخشی توسعه شایستگی های کارکنان

 کورش فتحی واجارگاه

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

Kouroshfathi@hotmail.com 

 سکینه واحد چوکده

 دانشجوی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی

sitravahed@yahoo.com 

 یمحمد کاظم

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

kazemi.mohammad@alborzturbine.com 

 چکیده

یکی  امروزه یادگیری خرد در صنعت آموزش رشد باالیی داشته و یکی از مباحث پرطرفدار برای سازمان ها به شمار می رود. یادگیری خرد به عنوان

ایفا می نماید. از این رو متخصصین آموزش  از مهم ترین رویکردها نقش مهمی را در اثربخش کردن آموزش کارکنان و توسعه شایستگی های آنها

 سازمانی بر این باورند که رویکرد یادگیری خرد یک زمینه تحقیقاتی جدید برای کشف شیوه های جدید در پاسخ به نیاز روزافزون به یادگیری

ا شتاب در جهان امروز رخ می دهد، سازمان اعضای سازمان ها ایجاد نموده است. با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحوالت تکنولوژیکی ب

ایی ها برای حفظ بقا خود دست به اقداماتی می زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحدها یا بخش های خود مهیا می سازند. سازمان ه

که از حیاتی ترین مولفه های توسعه و بالندگی  در جهان متحول و پیچیده امروز موفق خواهند بود که بتوانند در موثرتر کردن آموزش کارکنان خود

 سازمان ها به شمار می رود گام های مهمی را بردارند. 

 یادگیری خرد، اثربخشی شایستگی ها: واژگان کلیدی
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 تحلیلی بر ابعاد مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد توسعه شایستگی ها

 

 حمید رضا خدمتگزار

 سازمانی ، مدرس دوره های عالی کسب وکارمدرس و مربی تعالی و توسعه 

hrkhedmatgozar@gmail.com 
 چکیده :

سازد.  های متنوع آنها در افزایش بهره وری نیروی انسانی شان وارد می  ، فشار روزافزونی بر سازمانها و شیوه رقابت شدید و تغییرات فناوری امروزه،

، داشته باشند. این درست همان چیزی است  اثیر بیشتری در تولیدات و خدماتی که ارائه می دهند، ت ، انتظار می رود اکنون از نیروی کار سازمانها

، عملکرد و شایستگی اهمیت یابد. محیط منابع انسانی ایران نیز بی تاثیر از این تغییر و تحوالت نیست و هدفهای  که موجب شده در محیط رقابت

ند. موضوعی که بیش از همه توجه مدیران را به خود جلب می کند، ایجاد یکپارچگی و طرح ریزی آن همگام با تحوالت جهانی ، در حال تغییر

روابط سیستمی میان بخش ها و فرایندهای مختلف منابع انسانی، از جمله گزینش و استخدام، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و حفظ 

نگهداری، است .میزان توانایی یک شرکت در شناسایی و حفظ نیروی کاری واجد شرایط و ذی صالح، یکی از عوامل مورد توجه در اتخاذ تصمیم   و

و عملکرد سرمایه انسانی یک کشور، موضوعی مهم در مدیریت منابع  به منظور قدم نهادن به بازارهای جهانی با عملکرد مطلوب است. لذا کیفیت 

ش، مهارتها و تجربه انی بوده لذا سرمایه انسیانی به توانیائیها و قابلیتهیای سازنده و کارآمد افراد، اشاره دارد که این توانائیها و قابلیتها شامل دانانس

رسد که  ین به نظر میمی شود که دارای ارزش اقتصادی بوده و بر عملکرد در ابعاد متفاوتی موثر می باشد. با بررسی تعاریف گوناگون شایستگی، چن

ای مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی و سازمانی تاثیر دارد. به عبارت دیگر  شایستگی همانند چتری دربرگیرنده هر آن چیزی است به گونه

داده، یا چگونه رفتار ها بیانگر این مسئله است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان  شایستگی

شایستگیهایی  اساس انسانی بر منابع مدیریت به عملکرد استراتژیک رویکردی های سازمانی استراتژی و شایستگی مدل بین ارتباط ایجاد.کنند؟

 است که موجب مزیت سازمان و عملکردش در مقایسه با رقبا خواهد شد.

 هاشایستگی ، عملکرد ، توسعه قابلیت واژگان کلیدی : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های دولتیهای کاربست مدیریت دانش در سازمانمدیریت دانش، التزام و چالش

 سیما سعادتی

 بازرس فنی تجهیزات صنعتی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

Sima.Saadati@chmail.ir 

 چکیده:

تغییرات، سریع جهانی می شوند. واژه هایی مثل اقتصاد دانشی، سازمان های دانشی و دانشگران برای ما در دنیایی زندگی می کنیم که 

روز به روز مانوس تر می شوند. تغییرات سریع، در کنار چالش ها، فرصت هایی را نیز در اختیار سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی 

نوان مدیریت دانش در کنار سایر عوامل موثر بر موفقیت سازمان ها همچون قرار داده است. حدود دو دهه است که مفهومی با ع

سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه تکنولوژیکی و ... نقشی موثر در در عرصه سازمان و مدیریت ایفا می کند. در سالهای اخیر سازمان 

و در تالش هستند که به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. سازمانی که  ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده

توانائی انطباق مناسب و سریع با محیط پویا، متغیر و رقابتی اطراف خود را داشته باشد. مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی کسب و 

ن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود آید و طی آکار به منظور ایجاد یک سازمان یادگیرنده به کمک سازمان ها می

 می پردازد.

در این مطالعه که به روش مروری انجام گرفته است و نتایج حاصل با بررسی و مطالعه کتب و مقاالت تخصصی به دست آمده، پس از 

توسعه آن در دنیای امروز و سپس به تبیین مفهوم دانش و مدیریت دانش، سعی گردیده ابتدا به اهمیت مدیریت دانش و رشد و 

پرداخته شود. در ادامه به همراه نتیجه  ضرورت استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی و پیچیدگی ها و مولفه های کلیدی آن

 گیری، پیشنهاداتی نیز در جهت اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ها  آموزش مبتنی بر تلفن همراه به عنوان پارادایمی نو در سازمان

 ای افق کورروش( های زنجیره )مطالعه موردی شرکت  فروشگاه

 امیر سهرابی

 ای افق کوروش های زنجیره سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی فروشگاه

 وحید کامیاب افضل

 کوروشای افق  های زنجیره معاون منابع انسانی فروشگاه

 امید زندی

 ای افق کوروش های زنجیره رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی فروشگاه

 چکیده

جای خود را در  های نو ظهور عصر دیجیتال است که در دهه اخیر مثابه نمادی از ارتباط همه جا حاضر، یکی از پدیده تلفن همراه به

ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.  های کاربری آن در  آموزش سازمانیتهای آموزشی باز کرده و قابل ها از جمله حوزه همه عرصه

سازی کیفیت  ها بعنوان مراکز توسعه منابع انسانی متخصص گامی در جهت بهینه استفاده از این ابزار در واحد آموزش و توسعه سازمان

های  کارگیری یافتهها و به همراه در سازمان ریق تلفنهدف از این پژوهش آشنایی با اهمیت آموزش از ط باشد. ها می علمی سازمان

 باشد. ای افق کورروش می های زنجیره پژوهش انجام شده در شرکت فروشگاه

ای افق  های زنجیره (، یادگیری، آموزش سازمانی، شرکت فروشگاهM-Learningآموزش مبتنی بر تلفن همراه) واژگان کلیدی:

 کورروش

 

 

 

 

 



 

 

 

 به محیط کار)با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون( اهمیت انتقال آموزش

 زهره جبرئیلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی داشگاه شهید بهشتی
 غالمرضا شمس مورکانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  

 اباصلت خراسانی

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 چکیده:

ها انتظار دارند که  گذاری مداوم در توسعه کارکنان است. سازمان سرمایه انسانی، مستلزم سرمایهترین منبع،  حفظ مزیت رقابتی از طریق مهم

وری بهبودیافته، افزایش رضایت مشتری، تعهد بهتر، نگهداشت بیشتر و  های آموزشی به واسطه سود، به لحاظ اثربخشی بیشتر، بهره گذاری سرمایه

نتیجه واقعی آموزش و اثربخشی آن در توانایی یادگیرنده برای نشان دادن آنچه آموخته در محل کار نشان  تردید غیره، نتیجه مطلوب داشته باشد. بی

هایی که اهداف  حل گذاری دارد؛ بنابراین، پیدا کردن راه شود. اگر موفقیت انتقال آموزش وجود داشته باشد، آموزش، در واقع، ارزش سرمایه داده می

ام برسانند و کارکنان را به ایفاکنندگان ایدئال تبدیل کنند، یک چالشی است که هر سازمان در تالش برای غلبه بر آن آموزشی مورد نظر را به انج

اند. با توجه  ها شروع به رسمیت شناختن اینکه آموزش بدون انتقال آموزش یک اتالف وقت و منابع است، کرده طور خالصه، امروزه سازمان است. به

وکار و نرخ باالی شکست انتقال، نیاز به دانش بیشتر در مورد بهبود انتقال آموزش وجود دارد.بنابراین با توجه به  موزش برای کسببه اهمیت انتقال آ

ح مدل اهمیت انتقال آموزش در سازمانهای امروزی هدف از این مقاله بیان انواع انتقال آموزش،فواید انتقال آموزش و شرایط آن و در نهایت توضی

 ن می باشد.هالتو

 آموزش،انتقال آموزش،محیط کار:واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نقش الگوهای شایستگی در نظام مدیریت استعداد) با تاکید بر توسعه استعدادها(

 محمود ابوالقاسمی

 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 محمد قهرمانی

 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 مهریداریوش 

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده

ای  های توسعه نگرند و درصدد انجام فعالیت وری هستند به چیزی فراتر از آموزش می مند به ارتقاء کارآمدی، اثربخشی و بهره هایی که عالقه سازمان

حداکثر برسانند و منبع ارزشمندی برای سازمان فراهم آورند. از این رو منابع انسانی  تری هستند تا پتانسیل کارکنان را به و یادگیری به مراتب متنوع

-های شناختههای شایستگی به روش های عصر حاضر بدل شده است. امروزه مدل با کفایت و شایسته به عامل کلیدی موفقیت و پایداری سازمان

ها به عنوان دهند. در واقع شایستگی ها قرار میآل را در اختیار سازمان های ایدهاز عملکرداند که الگوهای کلی و پایدار شده ی کارآمدی تبدیلشده

گردند. در این مقاله به مفهوم شایستگی،  های مختلف مدیریت منابع انسانی بویژه آموزش، توسعه و مدیریت استعداد محسوب میزبان مشترک نظام

ت استعداد بویژه در بخش توسعه استعدادها پرداخته شده است. به طور کلی بکارگیری نظام مدیریت انواع شایستگی، و مزایای آن در نظام مدیری

های منابع انسانی را در سازمان کاهش خواهد داد و سازمان مخزن  استعداد مبتنی بر شایستگی، بویژه در بخش توسعه استعداد آثار منفی ریسک

ریزان در بخش  هایی برای مدیران و برنامه داشت.  همچنین در پایان این مطالعه پیشنهادات و توصیهاستعداد را در زمان مناسب در اختیار خواهد 

 های انسانی کشورمان مطرح گردیده است.  توسعه سرمایه

 

 استعداد، مدیریت استعداد، توسعه استعداد، شایستگی :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



 

 

 در شرکت ملی حفاری ایران  درایو ی آموزشی آشنایی با تاپ (دورهROIبازگشت سرمایه )

Return on Investment for Top-Drive training course in National Iranian Drilling Company  
 

 دکتر حمید فرهادی راد

 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

h.farhadirad@scu.ac.ir 

 دکتر یداهلل مهرعلیزاده

 هیأت علمی دانشگاه شهید چمرانعضو 

y_mehralizadeh@scu.ac.ir 

 آقای سعید اندرز

 دانش آموخته کارشنارسی ارشد آموزش و بهسازی سازمانی

saeedandarzkhan@gmail.com 

 

 چکیده

ران بر اساس مدل های آموزش ضمن خدمت فنی و مهارتی شرکت ملی حفاری ای هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی میزان اثربخشی دوره     

ی آموزشی  بود. از بین دوره های آن شرکت با توجه به مجموع شرایط و به طور هدفمند دوره ( جک فیلیپسROIارزشیابی بازگشت سرمایه )

از نوع  نفر در آن مشارکت داشتند. روش تحقیق 21نفر طراحی شده بود که در نهایت فقط  35آشنایی با تاپ درایو انتخاب شد. این دوره برای 

لیست، مصاحبه، اسناد و مدارک و غیره استفاده شد. نتایج  ارزیابی اثربخشی بود و برای گردآوری اطالعات از ابزارهای متنوعی مانند پرسشنامه، چک

سطوح از قبیل این تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر مشارکت کنندگان و سرپرستان آنها و بررسی اسناد و مدارک، این دوره آموزشی در همه 

ی آموزشی آشنایی با تاپ درایو  ( ریال صرف دوره161.411.111رضایت کارکنان، عملکرد سازمانی و برگشت سرمایه اثربخش بوده است. مبلغ )

ست ( ریال سود نصیب شرکت شده که بیانگر آن ا199.941.111، )(ROI)( و بازگشت سرمایه BCR)ی نرخ هزینه و فایده  شده است. با محاسبه

( ریال نیز سود خالص عاید این سازمان شده 38.541.111عالوه بر برگشت سرمایه ای که صرف این دوره شده به ازای هر نفر شرکت کننده مبلغ )

 است.

 (.ROIهزینه و فایده، عملکرد فردی، عملکرد سازمانی، مدل بازگشت سرمایه)واژگان کلیدی:  

 

 

 



 

 

 های سازمانی وری آموزش منابع انسانی و بهرههای  بررسی ارتباط بین ابعاد شایستگی

 )مورد مطالعه: شرکت فوالد هرمزگان( 

 

 عصمت صادقی گوغری

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

 عباس شول

  استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان

 چکیده

 گذارد. می کشور تعالی بر زیادی تأثیر آنها وری بهره بهبود و کنند می ایفاء اقتصادی نظام شکست یا و موفقیت در مهمی نقش تولیدی های سازمان

و  ساالر شایسته انسانی منابع پرورش و فکری و دانشی سرمایه افزایش و نوسازی و توسعه درصدد آموزشی های سیستم کارگیری به با ها سازمان

های سازمانی در شرکت فوالد  وری آموزش های منابع انسانی با بهره بررسی ارتباط بین ابعاد شایستگیور برخواهند آمد. هدف از تحقیق حاضر،  بهره

ی برابر طبق آمار دریافت بر )معاون، مدیر، رئیس و سرپرست( شرکت فوالد هرمزگان هستند که ستادی آماری کارکنان ی بوده است. جامعههرمزگان 

نفر در نظر گرفته شد  121برداری و نمونه تحقیق  گیری تمام شماری بهره نفر بودند. با توجه به حجم محدود جامعه آماری از روش نمونه 121

های استاندارد  از پرسشنامه متغیرهای تحقیق سنجش منظور بهو  ای کتابخانه منابع از نظری )استفاده از روش سرشماری(. جهت تدوین مبانی

برداری شد. جهت تحلیل  ( بهره1389وری آموزشی طاهری و دیگران ) مدیریت بهرهو ( 1391های منابع انسانی درویش و همکاران ) شایستگی

های  کلیه مؤلفهها نشان داد  استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده SmartPLS3و  SPSSهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای  داده

پیمان کسب و کار و مجری عملیاتی  های منابع انسانی شامل فرهنگ و تغییر، عملگرای معتبر، مدیریت استعداد، معمار استراتژی، هم شایستگی

 های سازمانی داشته است.  وری آموزش بهره ارتباط مثبت معناداری با

 فوالد هرمزگان وری آموزشی، شایستگی منابع انسانی، بهره : کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مربی گری در سازمان ها
 

 زهره جبرئیلی
 دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

bahar9117@gmail.com 

 اسرین قادری
 دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

srin.gh@yahoo.com 
 مظاهر جابر رضا

 دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

rezamazaher661@gmail.com 

 

 چکیده:

هاست.مربیگری  به  راه برای توسعه کارکنان،مدیران و رهبران بعدی در سازمان عنوان یک استراتژی توسعه مؤثر سازمان و یک مربیگری اغلب به

ها به خالقیت و  وکار از طریق توانمندسازی کارکنان و تشویق آن تر و افراد باتجربه در کسب بین بردن شکاف بین افراد جوانتسهیل آموزش،و از 

های امروزی در این مقاله به توضیح مربیگری،مزایای مربیگری،تفاوت  کند.لذا با توجه به اهمیت و رواج مربیگری در سازمان همکاری کمک می

 شده است. نگ و مبنای ایجاد فرهنگ مربیگری پرداختهمربیگری و منتوری

 :مربیگری،مزایای مربیگری،سازمانواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

محوری معلمان با تاکید بر رویکردهای معلمتحلیلی بر توسعه حرفه  

 عیسی ثمری

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

esamari52@gmail.com 

 بهزادمرادی

ناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلیکارش  

behzadmoradi51@gmail.com 

 ریحانه عباسپور

 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل

ryhane.abaspor@gmail.com 
 

 چکیده:

 و دانش آن در که گشایدمی مدار دانش ایجامعه سوی به را راه شدن، جهانی رویکردهای یادگیریتغییرات و تحوالت دنیای علم و فناوری و  امروزه

 مجدد طراحی و بازنگری نیازمند مدار، دانش جوامع هایچالش با رویارویی است بدیهی .بود خواهد ایجامعه هر توسعه و رشد محور اطالعات،

 ابزارهای کارگیری به با توانمی که ورزندمی تأکید نکته این بر آموزشی هاینظام اندرکاران دست .است آموزش فرآیند و آموزشی هاینظام

اسنادی تحلیل _روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلیآورد.  وجود به معلمان در را هانوآوری با متناسب هایشایستگی و هاقابلیت روزآمد، اطالعاتی

که هدف اصلی این تحقیق بررسی توسعه حرفه ای با رویکرد های معلم محور بوده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه متون  باشد.ثانویه می

اند. که با بررسی موجود در این رابطه بوده است. ابزار مورد نظر به صورت فیش برداری بوده و نتایج به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

العات صورت گرفته تاکید رویکرد معلم محور روی مولفه های زیر می باشد: خالقیت معلمان در ارائه تدریس، به کارگیری دروس مبانی و مط

های درسی را مورد بررسی قرار ها در برنامهای آنهای حرفهگرای  معلمان و صالحیتپژوهشی، توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان، نقش سازنده

ای معلم را افزایش و تحقیق و توسعه باعث آشنا شدن با این عوامل و فراهم کردن یادگیری حرفهفعالیت خود معلمان  دهدنشان می دهد. نتایجمی

 شود.ها میی تاثیرات آنبرای خوش بینی دربارهمنبعی 

 ای، خالقیتای حرفههگرایی، صالحیتای معلمان، توانمندسازی و خودکارآمدی، سازندهای حرفهتوسعه :واژگان کلیدی

 

 



 

 

 تقدم نتایج کسب و کار بر اهداف یادگیری

 مسعود بینش

 مدیر توسعه کارکنان شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

 سمیه صالحی

 کارشناس آموزش شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

 چکیده

گردد و  سرمایه انسانی به عنوان منبع مزیت رقابتی محسوب میها در حفظ  برنامه های یادگیری و توسعه تنها راه موفقیت شرکت

رقابت جهانی، امروز با توجه به  گیرد. ها در برنامه های یادگیری، به دلیل بهبود عملکرد افراد و سازمان صورت می گذاری سازمان سرمایه

تجربیات یادگیری مفید هنوز هم مهم است اما فقط  ارائهخط پایان برنامه های یادگیری تغییر نموده است. فشار بازار برای عملکرد، 

شود. تنها راه دانستن اینکه سازمان به هدف خود رسیده این است که  ارائه نتایج کسب و کار محسوب می "فرایند"عنوان بخشی از به

کنند یادگیری را  الش میها ت بر سر نتایجی که بیشترین اهمیت را دارند و همچنین تعریف موفقیت توافق شود. سازمان "از پیش"

کند. بنابراین  هدفمند تسهیل کنند، زیرا موفقیت خودشان و موفقیت افرادشان را تضمین می "فعالیت کسب و کارِ"عنوان یک  به

نخستین گام در طراحی برنامه های یادگیری که رایج ترین آن امروزه در سازمان ها برنامه یادگیری مبتنی بر شایستگی می باشد، 

 یف نتایج کسب و کار قبل از تعریف اهداف یادگیری است.تعر

 یادگیری مبتنی بر شایستگی، نتایج کسب و کارواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رابطه مدیریت دانش و ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمندسازی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

 لیال کرمی آق قلعه
 آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و رئیس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشجوی دکترای مدیریت 

leilakaramei@yahoo.com  

 فریبا حنیفی
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

a.hanifi92@gmil.com  

 اکرم کرمعلی
 پیام نور واحد پردیسکارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه 

karamali5577@gmail.com 

 چکیده

روش پژوهش،توصیفی از  انجام شده است. رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمندسازی کارکنان پژوهش حاضر با هدف تعیین 

 1512نوع همبستگی و از حیث هدف، کاربردی می باشد  و جامعه آماری آن کلیه کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش شهر تهران شامل 

پرسشنامه  نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 316 نفر می باشند، که از این تعداد 

و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی) نیفه   (1995)اسپریتزر، استاندارد توانمندسازی (،پرسشنامه2119استاندارد مدیریت دانش )فونگ و چوی،

استنباطی از طریق ( می باشد که روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور نیز تایید شد. پس از اجرای اصلی، داده ها به وسیله آمار توصیفی و 2111،

با افزایش یادگیرنده بودن سازمان و  کارکناناز نظر نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSنرم افزار 

گیری مدیریت نمودن دانش، توانمندی کارکنان افزایش می یابد، همچنین متغیر مدیریت دانش بدلیل دارا بودن ضریب بتا بیشتر نسبت به متغیر یاد

لق دانش، انتقال دانش و اشاعه دانش، با افزایش خ سازمانی بیشترین سهم را در تبیین و پیش بینی توانمندی کارکنان دارا می باشد.بعالوه

افزایش می یابد، همچنین مولفه خلق دانش بدلیل دارا بودن ضریب بتا بیشتر، بیشترین سهم و مولفه کاربرد دانش کمترین سهم را در توانمندسازی 

چشم انداز ، مدلهای ذهنی، ارتهای فردیمهدارا می باشد. بعالوه با افزایش  توانمندسازی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورشتبیین 

بدلیل دارا بودن ضریب بتا بیشتر،  مهارتهای فردیافزایش می یابد ، همچنین مولفه توانمندسازی ، تفکر سیستمیو  یادگیری تیمی، مشترک

 دارا می باشد.  و پرورش توانمندسازی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزشکمترین سهم را در تبیین  تفکر سیستمیبیشترین سهم و مولفه 

 توانمندسازی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی: واژگان کلیدی

 

 



 

 

 بررسی تاثیر ابعاد توسعه منابع انسانی بر عملکرد کارکنان جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی
نیلوفر میرسیاسی

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

 n-mirsepasi@yahoo.com
 حاجیه رجبی فرجاد

 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

hajieh_rajabi@yahoo.com 

 سید مسعود هدایتی

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 چکیده

قابلیتهای فردی و گروهی افراد ، بویژه کارکنان توسعه منابع انسانی یکی از راهکارهای موثر افزایش بهره وری و استفاده بهینه از 

پیمایشی، تعیین تاثیر ابعاد توسعه منابع  -جمعیت هالل احمر ، برای دستیابی به اهداف سازمانی است ، هدف از این پژوهش توصیفی

ه منابع انسانی از طریق مطالعه انسانی بر عملکرد کارکنان می باشد. برای انجام این مهم در ابتدا مهمترین زیر متغیرهاو ابعاد توسع

کتابها، منابع فارسی و التین معتبر و سایت های اینترنتی انتخاب گردید. سپس با استفاده از تحقیقات پیشین و مقایسه مدل های 

 8991ربای گذشته، مدل مفهومی تحقیق ترسیم گردید. پرسشنامه تحقیق از پرسشنامه استاندارد ابعاد توسعه منابع انسانی نیکرسون ای

سوال در اختیار نمونه آماری  75و پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی کارکنان پاترسون استفاده گردید. پرسشنامه مذکور در قالب 

نفر حاصل گردید.  482نفره جامعه آماری برابر با  214منتخب قرار گرفت. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با توجه به جمعیت 

( به بررسی پایایی پرسشنامه پرداخته شد و روایی پرسشنامه نیز با 185/0وری داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ)پس از جمع آ

استفاده از روایی محتوایی بررسی گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، آزمون رگرسیون خطی و 

ت. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد توسعه منابع انسانی اعم از توسعه فردی ، توسعه آموزشی ، معادالت ساختاری استفاده شده اس

توسعه سازمانی ، توسعه حرفه ای و توسعه فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد کارکنان جمعیت هالل احمر تاثیر دارد و بر این اساس به 

ه از منابع انسانی و ارتقای جایگاه سازمانی و همچنین پاسخگویی بهتر به جمعیت هالل احمر پیشنهاد گردید که جهت استفاده بهین

 بالیا بر گسترش مولفه های توسعه منابع انسانی تاکید و برای این مهم برنامه ریزی نماید.

 توسعه منابع انسانی، جمعیت هالل احمر ، منابع انسانی، سازمان، عملکرد کارکنان واژگان کلیدی :

 



 

 

 لگوی پروتوتایپینگ و نقش متخصصان تعلیم و تربیت در طراحی نرم افزارهای تخصصیمرور تحلیلی ا

 شایستگی محور 

 زهرا فتاحی عدل

 بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید 

zahrafatahiadl@gmail.com 

 چی محمدحسن پرداخت

 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیعضو هیات علمی گروه 

 مرتضی رضایی زاده

 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 سعید قنبری 

 بهشتیعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید 

 بهار بندعلی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، 

b.bandali@gmail.com 
 

 چکیده:

های نوین تغییر یافته و مرزهای منعطف و متحرک  امروزه مرزهای ثابت و مشخص سازمانی به دالیل مختلف از جمله توسعه فناوری

ترین  ای شده است. از آنجا که فناوری اطالعات به عنوان عمده ای گسترده ه، که این امر موجب تحوالت بین رشتهجایگزین آنها شد

محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای آن به طرق مختلف در زندگی مردم تاثیرگذار است، لذا هر سازمانی 

های کارکنان خود اقدام  تخصصان تعلیم و تربیت می تواند جهت رشد و ارتقای شایستگیگیری از فناوری اطالعات و دانش م با بهره

افزارها نبود تطبیق فرایندهای  اند که مشکل بسیاری از این نرم ها قرار گرفته افزارهایی بدین منظور تهیه و در دسترس سازمان نماید. نرم

باشد. جهت انطباق فرایندهای موجود و  ها و کارکنان آنها می نیاز سازمانافزارها با فرایندهای مطلوب و مورد  موجود در این نرم

افزار پروتوتایپینگ )تولید نمونه اولیه(  توان از الگوی توسعه نرم محور می فرایندهای مطلوب در طراحی نرم افزارهای تخصصی شایستگی

شود و نمونه اولیه تولید شده  خاطب )کاربر( شروع میهای م آوری نیازمندی بهره گرفت. مزیت اصلی این مدل آن است که با جمع

گردد. تا زمانی که تمامی نیازهای مطرح شده توسط کاربران، پوشش داده شود و  توسط مخاطب )کاربر( ارزیابی شده و اصالح می

نگاتنگ با نیازهای مخاطب یابد. به جهت برتری این الگو از نظر ارتباط ت رضایت کاربر جلب شود، چرخه اصالح و بازخورد ادامه می



 

 

محور از این الگو استفاده شود. از طرفی بیش از  افزارهای تخصصی شایستگی )کاربر( و بهبود مستمر آن بهتر است برای طراحی نرم

ط افزار اختصاص دارد که باید توس هفتاد درصد فرایند تولید یک نرم افزار به شناسایی نیازهای کاربران و طراحی فرایندهای نرم

محور نیز این مهم بر عهده متخصصان تعلیم و تربیت است.  افزارهای شایستگی متخصصان موضوعی انجام پذیرد. در حیطه طراحی نرم

نویسی، بخش اصلی فرایند تولید  های برنامه آورد که بدون استفاده از مهارت استفاده از الگوی پروتوتایپینگ این امکان را فراهم می

محور،  افزارهای شایستگی گیرد. این مقاله درصدد است تا با معرفی الگوی پروتوتایپینگ و کاربرد آن در طراحی نرمافزار انجام  م نر

 کننده نقش متخصصان تعلیم و تربیت در این فرایند باشد. تبیین

 شایستگیپروتوتایپینگ، تولید نمونه اولیه، طراحی نرم افزار، الگوهای توسعه نرم افزار، کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های کانونی بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعۀ شایستگی
 

 زینب یزدانی کاشانی

 کارشناس ارشد علوم تربیتی، کارشناس تحقیقات و توسعه منابع انسانی شرکت تولید خودرو سایپا سیتروئن

Yazdani.z@saipa-citroen.com 
 چکیده

زیرا  .های کانونی و ارائه راهکاری موثر جهت تحقق آن انجام شده است منظور تاکید بر ضرورت رشد و توسعۀ شایستگی مطالعۀ حاضر به

های مهم کیفیت در آموزش بوده و ارتباط مستقیمی با  های شغلی و از شاخص های کانونی از الزامات ورود به دنیای بزرگسالی، فعالیت شایستگی

ترین اسناد و منابع نظری و پژوهشی صورت  تحلیلی است و از طریق بررسی و تحلیل مهم–دارد. روش پژوهش مروریعملکرد موثر در سازمان 

های کانونی  های فناوری اطالعات و ارتباطات با شایستگی دهد، پیامدهای حاصل از کاربرد قابلیت ها و نتایج این مطالعه نشان می پذیرفته است. یافته

های  های کانونی در بروندادهای آموزشی استفاده از قابلیت به بیان دیگر یکی از راهکارهای رشد، ارتقاء و توسعۀ شایستگی تشابه و همپوشی دارد.

 فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزۀ آموزش است. 

  های کانونی، آموزش کارکنان فناوری اطالعات و ارتباطات، شایستگی :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استراتژی ارزشیابی،  ابزاری جهت حصول اطمینان از  تحقق یادگیری و توسعه ذینفعان در شرکت ایران خودرو تدوین

 مرتضی جنت

 رییس اداره اجرای آموزش شرکت ایران خودرو

 محمدصادق قائم پناه

 مسئول بخش ارزیابی اثربخشی آموزش شرکت ایران خودرو

 : چکیده

دوره های آموزشی  است . بر اساس مدل های ارزشیابی که به طور معمول اکثر سازمان ها   ارزیابی اثربخشیهدف از این مقاله تدوین استراتژی 

 مدل چهار مرحله ای کرک پاتریک می باشد ، فراگیران و تا حدودی سرپرستان مستقیم بعنوان ذینفعان دوره های آموزشی محسوب می گردند . در

(ممکن است یک برنامه  آموزشی ذینفعان متعددی داشته باشد .  TOTADOشی آموزشی )از جمله مدل حالی که بر اساس الگوهای جدید اثربخ

خیر . این  بنابراین برای ذینفعان متعدد بایستی استراتژی تدوین نمود که اطمینان حاصل گردد انتظارات آنها از برگزاری دوره تامین گردیده است یا

 تدوین  می گردد .  استراتژی در زمان طراحی دوره آموزشی

و موفقیت از دید چه  "چه چیزی می خواهیم به دست آوریم"توجه به استراتژی یادگیری و توسعه و در راستای آن ترسیم اهداف ارزشیابی که منظور 

 کسی و چگونه این رویکرد انجام می پذیرد از الزامات طراحی نوین ارزشیابی محسوب می گردد.

ت به اهمیت ذینفعان برنامه های آموزشی در شرکت ایران خودرو  و نیز چگونگی حصول اطمینان از تحقق اهداف و در این مقاله سعی شده اس

 انتظارات اشاره شود . 

 ارزشیابی، ارزیابی ، استراتژی ، ذینفعان ، اثربخشی : واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان کارکنان یادگیری تثبیت در بهینه الگوی طراحی و یادگیری انتقال مدلهای تطبیقی بررسی

 القایی تئوری آموزههای از الهام با
 

 آقاعلیخانی علیمحمد

 دیزل خودرو ایران شرکت توسعه و آموزش کل اداره رئیس درسی، برنامهریزی دکتری دانشجوی

Alikhani.taty@gmail.com 

 مقدم اسالمی حسن

 دیزل خودرو ایران شرکت پایش و ارزشیابی واحد مسئول فرهنگی، امور مدیریت کارشناس

Moghadam.he@gmail.com 

 زینلی وحید

 دیزل خودرو ایران شرکت آموزش طراحی و نیازسنجی اداره رئیس مکانیک، مهندسی ارشد کارشناس

Zeinali28@gmail.com 

 چکیده

 کارکنان و رهبران مجموعه هوشمندانه عقالنیت کاربست با تنها هدف دو این .است "سودآوری" و "ماندگاری" پی در اقتصادی بنگاه اساسا

 مراکز نقش و میشود سرمایه به تبدیل "پرداختن" با که است انسانی منابع رهگذر این در آن به توسل برای منبع بهترین .شود می حاصل سازمان

 در کارکنان قابلیتهای تا کنند یاری که نیست این جز چیزی سازمان در "یادگیری مدیریت" حرفه ماموریت .است نکته همین در سازمانها آموزشی

 خود طبعا .است تجربه حاصل که رفتاری توان یا رفتار در پایدار نسبتاْ تغییر ایجاد فرآیند یادگیری .برسند ظهور به یادگیری هدفمند فرصتهای

 یادگیری فرآیند .دارد بستگی (یادگیری شرایط به وابسته) بیرونی و (فرد به وابسته) درونی متعدد عوامل به و بوده فرآیند یک محصول یادگیری

 انتقال به آن از که شود گرفته کار به و بازگردد است نیاز خاستگاه خودکه واقعی محل به هست چه هر "شده گرفته یاد" که میشود تکمیل زمانی

 می را یادگیری سبکهای تا روانی و زیستی ویژگیهای از دارد یادگیرنده خود به بسیاری وابستگی یادگیری انتقال سو دیگر از .میشود تعبیر یادگیری

 .گرفتند قرار واکاوی مورد آنها % 71 از بیش که شد شناسایی یادگیری انتقال حوزه در الگو و مدل 21 به قریب موضوع تبیین در .کرد اشاره توان

 چکیده دادن قرار هم کنار با سپس و بود آنها عناصر تحلیل و توصیف و استخراج و موجود مدلهای مطالعه کوتاه پژوهش این در مطالعه روش

 باشد ای زمینه تا شد پیشنهاد سازمان در کاربردی و بهینه مدل یک شده شناسایی مدلهای های آموزه از الهام و تطبیقی نگاهی با مزبور مدلهای

 با .شد گردآوری خبرگی با جلسات صورت به الزم های داده راستا این در که دیزل خودرو ایران شرکت در یادگیری انتقال فرآیند استقرار برای

 پیشنهاد گامهایی حاضر مقاله پیشنهادی الگوی استقرار برای نتیجه مبنای بر عملکرد مدیریت های آموزه اساس بر نیز و فوق مدلهای از الهام

 تثبیت یادگیری، انتقال رفتاری، توان ،یادگیری فرصت از عبارتند که شد شناسایی محور چهار شده احصا رویکرد اساس بر نهایت در و گردید

 هر نسبت و شناسایی یک هر فرعی های مولفه و بررسی رفتاری و ساختاری بافتاری، منظر سه از محور چهار این تحلیل برای ادامه در .یادگیری

 آنها ترین کلیدی که گردید پیشنهاد سازمان Nudge در مدل سازی جاری برای راهکارهایی نیز خاتمه در شد واکاوی محور چهار با آنها از یک

 .گردید درج و شناسایی رفتار انتقال در مداخله برای ها از فهرستی نمونه عنوان به و است القایی تئوری های آموزه از مندی بهره

 القایی تئوری یادگیری، انتقال یادگیری، تثبیت یادگیری،:ان کلیدیژگوا

 
 



 

 

 اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان –تاثیر پایگاه اقتصادی 

 

 اسرین قادری

 آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی  دانشجوی کارشناسی ارشد

asrin.gh@yahoo.com 

 زهره جبرئیلی

 دانشگاه شهید بهشتی  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

bahar9219@gmail.com
 

 

 چکیده:
اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشیتی شهرسیتان ارومییه میی پیردازد. پایگیاه        –پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی 

هیای دیگیر گفتیه     یسه با گیروه اقتصادی یک گروه در مقا -اقتصادی، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد. یا به مرتبه اجتماعی -اجتماعی
هایی که به جذب و ابقا کارکنان اهمیت می دهند اساسی است. جامعه آمیاری ایین پیژوهش را کیل      کیفیت زندگی کاری باال برای سازمانشود.  می

روش آماری مورد استفاده در  نفر از آنها بصورت تصادفی تشکیل می دهد. 311کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه و نمونه آماری را هم تعداد 
نتایج  تحقیق از نوع مدلسازی معادالت ساختاری می باشد و به منظور شناسایی سازه های تحقیق از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده می شود.

، می توانید عیاملی میوثر و قدرتمنید     اجتماعی با ضرایب مسیر باالیی که با کیفیت زندگی کاری دارد -پایگاه اقتصادی تحقیق حاکی از آن است که 
امنیت شغلی، مشارکت و مسائل مالی و رفاهی برای کیفیت زندگی کاری کارکنان محسوب شود و با توجه به نتایج، کارکنان ، بیشترین توجه را برای 

زنید میی تواننید    و کمتر توجه را برای سایر ابعاد دارند. در صورتی اگر افراد بتوانند با توجه به همه ابعاد کار خود را انجام داده و به فعالییت بپردا  دارند
 عملکرد بهتر و کیفیت باالیی را در کار داشته باشند.

 

 درمانی. –مراکز بهداشتی  اجتماعی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان –پایگاه اقتصادی : ان کلیدیژگوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (CBBMتبیین چارچوب اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای مدیریت شعب پولی و بانکی )

 دکتر حسن عاشقی

 دکترای مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه

edu.asheghi.ttb@gmail.com 

 بهناز کیانپور

 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و کارشناس آموزش

behnaz.kianpoor.t@gmail.com  

 چکیده :

هدف این مقاله تبیین چارچوب پیشنهادی برای اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای برای مدیریت شعبه در صنعت پیولی و بیانکی بیوده اسیت.     

، ادبیات و پیشینه صیالحیت حرفیه   2117برای نیل به مقصود مذکور با مدنظر قرار دادن ساختار پیشنهادی موسسه مطالعات بانکداری ایرلند در سال 

برخیی   ای مدیران شعب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. با بهره گیری از یک روش کیفی، اسناد مرتبط از پایگاه ها و منابع معتبر گیردآوری و بیا  

ای گواهینامیه صیالحیت میدیریت    مالحظات کارشناسی و نظرات خبرگان چارچوب پیشنهاد تدوین شد. یافته های مطالعه نشان می دهد برای اعطی 

شعب پولی و بانکی می بایست سه گروه شایستگی، یعنی، شایستگی های کسب و کار بانکی، شایستگی های فروش و بازارییابی خیدمات بیانکی و    

حیوزه هیای   شایستگی های مدیریت و رهبری شعبه مدنظر قرار گیرد. برای سنجش و توسعه شایستگی های مذکور در مدیران شیعب میی بایسیت    

کسب و کار بانکداری مدرن، دانش محصوالت و خدمات بانکی، توسعه مهارت های تحلیل کمی، مدیریت ریسیک شیعب، بازارییابی محصیوالت و     

 دارد خدمات بانکی، مدیریت ارتباط با مشتری، ایجاد و مدیریت تیم فروش، مهارت های مدیریت مد نظر قرار گیرد. نتایج بدست آمده حکایت از ایین 

یک چارچوب مطلوب برای اعطای گواهینامه صالحیت مدیریت شعب پولی و بانکی در برگیرنده نوزده عنصر و سیه گیروه شایسیتگی در قالیب سیه      

 پودمان یادگیری و آموزش و نه حیطه بهسازی و توسعه مدیریتی است. 

 صالحیت حرفه ای، مدیران شعبه و صنعت بانکداری :ان کلیدیژگوا

 
 
 
 
 

 



 

 

 یادگیری سازمانی برای صنعت احداث کشور ارائه مدل

 (Q.S.N)مورد کاوی شرکت 

 

 مجید عاشوری

 MBSاز  DBAکارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات و دانش آموخته 

 دکتر بابك ضیاء

 استادیار و مشاور رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

m_ash391@yahoo.com 
 

 :  چکیده
های سازمان یادگیرنیده و ارائیه الگیوی مطلیوب بیومی بیوده اسیت.         از مولفه Q.S.Nهدف اصلی در این پژوهش بررسی میزان برخورداری شرکت 

مطالعیه   باشد. جامعۀ آماری میورد  یابی )پیمایشی( و از لحاظ هدف نیز کاربردی میها، توصیفی از نوع زمینه ه پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داد

گیری هدفمند و با اسیتفاده از فرمیول کیوکران،    باشد که با پیروی از روش نمونه نفر می 4753به تعداد  Q.S.Nدر این تحقیق کلیه کارکنان شرکت 
ع آوری ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهیت جمی   نمونه بر اساس فراوانی عناوین شغلی موجود در شرکت بصورت طبقه 422تعداد 

های مشیترک در نظرییات مختلیف ارائیه شیده پیرامیون سیازمان         ای سازمان یادگیرنده که از مولفه اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته هفت مولفه
نبیاخ  یادگیرنده احصاء شده بود استفاده گردیده است و از روش تحلیل سازه و تحلیل عاملی برای روایی پرسشنامه استفاده شده و ضیریب آلفیای کرو  

ها بیا تأکیید بیر     های تحقیق در تمامی مولفه نمونه  بین میانگین α=11/1داری در سطح  محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی 96/1معادل 
لییل  انید. همچنیین نتیایج حاصیل از تح    های تحقیق در وضعیت مطلوب افزایش یافته وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود  دارد و میانگین نمونه

معنادار بوده و از اعتبار و برازندگی مناسیبی برخیوردار    99/1های جمع آوری شده حاکی از آن است که مدل مفهومی پژوهش در سطح اطمینان  داده

شیامل   Q.S.Nهای سازمان یادگیرنده بعنوان یک الگیوی مطلیوب وییژه شیرکت      های ذهنی، مولفه بوده و با حذف دو مولفه آرمان مشترک و مدل
 های فردی، رهبری، تفکر سیستمی و یادگیری تیمی حاصل گردید.  تراک دانش، قابلیتاش

و همچنیین   Q.S.Nهای سیازمان یادگیرنیده در شیرکت     توان در اصالح و بهبود فرآیند یادگیری سازمانی و تقویت مولفه لذا از نتایج این تحقیق می
 های اقتصادی مشابه استفاده کرد.   ها و بنگاه سازمان

 های فردی : سازمان یادگیرنده، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، رهبری، قابلیتازگان کلیدیو

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تفاوت های میان فرهنگی چالشی پیش روی کانون های ارزیابی

 مریم ذوالقدری

 کارشناس ارزیابی عملکرد شرکت راه آهن ج.ا.ا

zohghadri_m@rai.ir 

 مینا محمدی

                دانشگاه تهران وریکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره                

mina.mohammadi11@gmail.com 
 مهسا محمدی مشگین

 وری دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره

mahsa.meshgin@gmail.com 

 

 چکیده

ترین ابزار در انتخاب مهم های ارزیابیگام در مدیریت منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان، ارزیابی و آموزش کارکنان سازمان است.کانونترین مهم

تند. تاثیر های ارزیابی نیز از این امر مستثنی نیسبا توجه به تاثیر گذار بودن فرهنگ بر همه ابعاد سازمانی، کانون شوند.و توسعه پرسنل محسوب می

-های ارزیابی در فرهنگهای چند فرهنگی فعالیت داشته باشد و یا کانونشود که سازمان در محیطفرهنگ برکانون های ارزیابی زمانی دو چندان می

رزیابی است. های اهای کانونفرهنگی و تاثیرات آن بر فعالیتهای فرهنگی و میانهای مختلفی اجرا شوند. هدف از پژوهش حاضر بیان تفاوت

 های انجام شده در این حوزه در سطح جهانی را  دارد.گیری از روش پیمایشی سعی در مرور پژوهشتحقیق حاضر با بهره

  های میان فرهنگیکانون ارزیابی، فرهنگ، تفاوتواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 S 2CMD2 Mمدل  رهبران بر اساس ارایه الگوی عملیاتی برنامه توسعه فردی

 دکتر ایرج سلطانی

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان) خوراسگان( اصفهان، ایران

 چکیده

ری توسعه قابلیت های کارکنان و مخصوصا رهبران نیازمند مشخص کردن سطح موجود و قابلیت های آن ها بوده و مقایسه آن با استانداردهای رفتا

برنامه های توسعه فراهم می کند برای توسعه رهبران،آموزش های رسمی گرچه ذهنیت دانشی ایجاد و   برای تدوین و عملکردی مبنای  مناسبی

و چهارچوب های تئوری را تقویت می کند ولی کافی نیست.در این زمینه نیاز است تا برنامه های جامع و کاربردی توسعه فردی که حاوی روش ها 

دفمند می باشند طراحی و اجرا گردد در این صورت مسئولیت بخش عمده ای از توسعه رهبران به عهده رویکردهای متعدد و با محتوای کاربردی و ه

ن خودشان گذاشته می شود  و اثربخشی آن به لحاظ خودجوش بودن و تمرکز روی حوزه های بهبود افزایش می یابد.با توجه به اهمیت توسعه رهبرا

در جهت دهی به محتوای برنامه   SCMD2Mدی بیان و الگوی برنامه توسعه فردی بر همراه مدل دراین مقاله سعی به آن است مفهوم توسعه فر

 .های توسعه فردی تبیین شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اندازه گیری و سنجش عملکرد مدیران مبتنی بر منتورینگ تلفیقی

 ایرج اعتمادفر
ietemadfar@gmail.com 

 

 :چکیده

سنجش سطح عملکرد مدیران میانی شرکت ایران خودرو دیزل مبتنی بر منتورینگ تلفیقی انجام شد. این گیری و پژوهش حاضر با هدف اندازه
-نفر به روش نمونه 21نفررئیس کل بودند که نظر به ماهیت برنامه منتورینگ تلفیقی،  65پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 

ماه در برنامه منتورینگ تلفیقی شرکت کردند سپس پرسشنامه محقق ساخته که مبتنی بر  5به مدت گیری هدفمند از بین آنها انتخاب شدند و 
ها در اختیار مدیران میانی شرکت کننده در پژوهش قرار گرفت.  برای های مندرج در مدل شایستگی مدیران شرکت بود جهت جمع آوری دادهمولفه

تاثیر میانگین یک جامعه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که  tآمار توصیفی از آزمون های ها  عالوه بر شاخصتجزیه و تحلیل  داده
بر اساس یافته های پژوهش، در  (.>1.15pمنتورینگ تلفیقی بر عملکرد سازمانی مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل موثر و معنادار است)

های مرسوم ضمن خدمت، تاثیر یادگیری در سطوح باالست، منتورینگ تلفیقی در مقایسه با آموزشهای مدیران که مستلزم زمینه توسعه شایستگی
 معناداری در بهبود سطح عملکرد مدیران داشته است. 

 گیری،  سنجش عملکرد، منتورینگ، منتورینگ تلفیقی، منتورینگ الکترونیکیاندازه :ان کلیدیژگوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 محیط کار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آنبرنامه درسی 

Workplace curriculum: form Mainstreaming to discourse making 

 هومن دوستی حاجی آبادی

 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شهیدبهشتی

 دکتر کورش فتحی واجارگاه

 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

 نیدکتر اباصلت خراسا

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

 دکتر سعید صفایی موحد

 ر گروه علوم تربیتی دانشگاه تهراناستادیا

 چکیده:

مطالعه حاضر با هدف مفهوم پردازی برنامه درسی محیط کار و جریان شناسی آن و تشریح فرآیند گفتمان سازی آن انجا شده است. روش مورد 

مقدمه فهم  برنامه درسی محیط کار به عنوان یک گفتمان استفاده برای انجام این مطالعه کیفی و مبتنی بر اسناد و تحلیل مضمون بوده است. 

یا نوظهور مستلزم فهم و درک جریان های فکری آن است به نحوی که بتوان بین رفتارها، کنشگران و شرایط زمانی و مکانی ارتباط برقرار مغفول 

یر نمود. نقطه عطف و بلوغ این جریان و حرکت به سمت فهم گفتمانها، نیازمند مفصل بندی دال مرکزی هر گفتمان و معنا و مفهوم بخشیدن به سا

مطرح در برنامه درسی محیط کار با توجه به این دال مرکزی است. با توجه به زمان، مکان و شرایط حاکم بر فضای سازمان ها و رخ داده  عناصر

د مان موجوپیوسته پدیده ها و چالش های نوین، گفتمان ها قادر به نماد پردازی همه حوادث و پدیده ها نخواهند بود در نتیجه تمایل به گذار از گفت

 به سوی زمینه سازی برای شکل گیری گفتمان نوظهور دیگر را به وجود می آورد. 

 یادگیری در محیط کار، جریان سازی، برنامه درسی محیط کار، گفتمان های برنامه درسی محیط کار: ان کلیدیژگوا

 
 
 
 



 

 

 ICICI1چارچوب نقشه شایستگی در بانکداری با تحلیلی از بانك 

 دکتر حسن عاشقی
 دکترای مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه

 روح اله شاهسون
 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه 

 چکیده 

ی در دنیای متغیر و پویای عصر حاضر فقط یک چیز پایدار است و آن هم خود تغییر است. بنابراین همواره می بایست برای تغییرات برنامه ریز

و سطح کارکنان در  ICICIنمود و با رویکرد فراکنشی در تغییرات جهان سهم داشت. هدف مطالعه حاضر تبیین حوزه های شایستگی کارکنان بانک 
این حوزه های بوده است. برای نیل به مقصود مذکور با بررسی ادبیات و پیشینه و مصاحبه های تخصصی چارچوب ترسیم نقشه شایستگی تدوین و 

نفر از  111 و نمونه مورد مطالعه ICICIوضعیت کارکنان بانک در حوزه های شناسایی شده سنجش شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان بانک 
احصاء آنان بوده است. یافته ها نشادن داده است شایستگی ها در چهار دسته اصلی مدیریت رابطه، ارتباطات، مهارت کاری، رهبری و سازگاری قابل 

اطی خوب بوده اند. در مهارت های مدیریت ارتباط و ارتباطات بسیار خوب و در مهارت های ارتب ICICIهستند. از پنج ویژگی مذکور، کارکنان بانک 
در تخصص کاری و سازگاری نمرات آنها پایین است. همچنین مهارت های رهبری به عنوان یک شایستگی دیده می شود. نتایج پژوهش حکایت از 

ریت رابطه، این دارد که نقشه شایستگی برای رشد عملکرد و آینده بانک ضروری است. بنابراین می بایست شایستگی کارکنان بانک در زمینه مدی
 ارتباطات، مهارت کاری، رهبری و سازگاری بهبود یابد. 

 شایستگی ها ، بانک و توسعه منابع انسانی : ان کلیدیژگوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 A STUDY OF COMPETENCY MAPPING OF EMPLOYEES IN BANKING SECTOR(WITH SPECIAL REFERENCE TOمقاله ترجمه  -6

ICICI BANK)SHWETA CHAUDHARY & SEEMA SINGH  .بوده و با برخی ویرایش های نویسندگان تدوین شده است 



 

 

 شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی منابع انسانی در صنعت بانکداری 

 

 حسن عاشقی

 دکترای مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه پیام نور 

h.asheghi@ttbank.ir 

 علی عاشقی

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 چکیده :

و هدف مقاله پیش رو، شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی منابع انسانی در صنعت بانکداری است. به عبارتی با شناسایی 

تبیین عوامل توانمندسازی منابع انسانی در صنعت بانکداری کوشش شده است چارچوب توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری متناسب با مدل 

تحلیلی، ادبیات و پیشینه موضوع مورد مطالعه و  -برای نیل به مقصود فوق با بهره گیری از روش اسنادی کار جهان آینده ترسیم گردد.  کسب و

بانکی، بررسی قرار گرفت. پس از بررسی اسنادی و تحلیلی، پرسشنامه عوامل توانمندسازی تدوین و با استفاده از ابزار پرسشنامه از نگاه مدیران 

نفر از مدیران  71ضعیت عوامل، طبقه ها و اولویت بندی عوامل توانمندساز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مدیران بانک و نمونه آماری و

یافته   بانکی بوده است. برای تجریه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین و آزمون آماری فریدمن بهره گرفته شد.

شاخص است که این شاخص ها در هفت طبقه تعهد و  38های پژوهش نشان داد عوامل توانمندسازی منابع انسانی در صنعت بانکداری مشتمل بر 

می و تفویض اختیار و مشارکت کارکنانجای مسولیت، ارتباطات، تشویق و ترغیب، آموزش و فرصت های تحصیلی در بانک، آشکار سازی اهداف 

 . همچنین یافته های آزمون فریدمن نشان داد اولویت عوامل توانمندسازی عبارت از می باشد. گیرند

ب، نتایج این مطالعه نشان می دهد برای توانمندسازی منابع انسانی می بایست عوامل و عناصری مانند تعهد ومسولیت، ارتباطات، تشویق و ترغی

 اهداف و تفویض اختیار و مشارکت کارکنان مدنظر قرار گیرد.  آموزش و فرصت های تحصیلی در بانک، آشکار سازی

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : رویکرد استراتژیك توسعه و سودآوری پایدار صنعت بانکداری ایران باشگاه توسعه حرفه ای مدیران

 حسن عاشقیدکتر 

 تهران، ایراندکترای مدیریت آموزشی و معاون اداره کل آموزش، مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون، 

H.asheghi@ttbank.ir 

 چکیده :

ت هدف این مقاله تبیین چارچوب استقرار باشگاه توسعه حرفه ای مدیران در صنعت بانکداری ایران است. در نگارش مقاله، پنداره اصلی این اس
 ی درکه توسعه حرفه ای مدیران رویکرد استراتژیکی برای توسعه و سودآوری پایدار در صنعت بانکداری ایران است. کاربردی نمودن چنین پارادایم
ر این کشور و در صنعت بانکداری ایران می تواند با فرهنگ سازی برای استقرار باشگاه توسعه حرفه ای مدیران در بانک ها مطرح شود. بنابراین د

مقاله کوشش شده است چارچوب کلی باشگاه ترسیم و تبیین گردد. برای نیل به مقصود مذکور، از رویکرد پژوهش کیفی و روش اسنادی استفاده 
دی شده است. برای تدوین چارچوب، نخست ادبیات و پیشینه توسعه مدیران با تاکید بر شایستگی های مدیریتی مطالعه و با برخی مصاحبه های مور

ار و یافته های جانبی پژوهشگر چارچوب باشگاه توسعه حرفه ای مدیران صنعت بانکداری تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان داد برای استقر
د باشگاه توسعه حرفه ای مدیران صنعت بانکداری می بایست عناصری چون اهداف، ساختار، خدمات مورد انتظار در سطوح برون داد، محصول و پیام

 شناسایی و تبیین شود. 

 توسعه حرفه ای ، مدیران ، صنعت بانکداری ایران : ان کلیدیژگوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 های مدیریتی با توسعه عملکرد کیفیت و نوآوری سازمانی و تعالی سازمانی رابطه شایستگی

 العه موردی: شرکت پتروشیمی بوشهرمط

 مهرداد وزیری 

 ایران -خرمشهر -خلیج فارس  -دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی خرمشهر

Mehrdadvaziri92@gmail.com 

 محمد رضا جنیدی

 ایران -تهران -کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش تولید، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 

 ده:چکی

شایستگی های مدیریتی یکی از مهمترین ویژگی ها در صنایع قلمداد می شود. وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی سبب گردیده شرکت ها در 

استا صنایع بر بهبود  توسعه عملکرد کیفیت خود تاکید نمایند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را نسبت به رقبای خود بدست بگیرند. در این رتمامی 

و تعالی سازمانی در شرکت پتروشیمی بوشهر  و توسعه عملکرد کیفیت بر نوآوری سازمانی پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش شایستگی مدیریتی

نفر به  241گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران وپرسنل شرکت پتروشیمی بوشهر می باشد  که با استفاده از جدول مورگان تعداد  صورت

های مدیران تاثیر  دهد که  بُعد فردی و اجتماعی شایستگیها نشان میعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 داری بر توسعه عملکرد کیفیت و نوآوری سازمانی در شرکت پتروشیمی بوشهر دارد. همچنین نوآوری سازمانی تاثیر معناداری بر توسعه عملکردمعنا

توصیفی می  –کیفیت در شرکت پتروشیمی بوشهر دارد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و روش بکار گرفته شده در این تحقیق روش پیمایشی 

پژوهش باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، عالوه بر آمار توصیفی از معادالت ساختاری استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده در این 

SPSS22  وAMOS21 .بوده است 

  هیای مدیریتی، توسعه کیفیت، نوآوری سازمیانی، تعالی سازمانیشایستگی :ان کلیدیژگوا
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 :چکیده

تحقیق حاضر که از نوع توصیفی و همبستگی است  .هدف اصلی تحقیق حاضر، رابطه کاربرد رفتار مربیگری مدیر با افزایش بلوغ کارکنان می باشد 

گزینه ای است و   5سوال  14( که شامل 2116گری )دونالد،  .برای تعیین و استخراج مولفه های رفتار مربی گری پرسشنامه ارزیابی و مربی

تحقیق حاضر مدیران عالی، میانی و اجرایی و کارکنان  گویه استفاده شده است.جامعه آماری 13( متشکل از1387نامه بلوغ سازمانی )سلطانی، پرسش

 گیری با جدول باشند.لذا با فرض محدود بودن جامعه آماری از روش نمونه نفر می 241شرکت صنایع پودر شیر مشهد و شرکت تولیدی نیلپر که تعداد 

سرشماری ساده استفاده شده است.بدین صورت که مدیران کارشناسان شرکت صنایع  گیری مورگان استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه

های تحقیق  پرسشنامه برگشت داده شده است. برای آزمون فرضیه153نفر انتخاب شده است که  144 پودر شیر مشهد و شرکت تولیدی نیلپر ،تعداد 

های ضریب همبستگی، مقایسه میانگین یک متغیری و مقایسه میانگین دو  های تحقیق از آزمون عادالت ساختاری و برای استخراج سایر یافتهاز م

این متغیر وارد معادله رگرسیون شده و  ابعاد رفتار مربی گری مدیر و بلوغ سازمانیبا توجه به وجود رابطه بین  .جامعه مستقل استفاده شده است 

نتایج آزمون فرضیه ها که با برای تعیین توان پیش بینی هر یک از زیر مقیاسهای رفتار مربی گری مدیر از تحلیل رگرسیون استفاده شده است . 

با توجه به مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین به استفاده از آزمون ماتریس همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند گانه انجام شده است. 

2=  35/1دست آمده 
R کند. رفتار مربی گری مدیر  % از تغییرات بلوغ سازمانی را تعیین می35تنها رفتار مربی گیری مدیر شود متغیر  مشاهده می

توانسته به ترتیب بلوغ فردی  314/1که با ضریب رگرسیونی تحت تأثیرنمره کل بلوغ سارمانی قراردارد و میتواند در معادلۀ رگرسیونی باقی بمانند 

 را پیش بینی کنند. 221/1، بلوغ سازمانی 314/1، بلوع فرایندی   253/1

 رفتار مربی گیری مدیر، بلوغ سازمانی، مربی گری، بلوغ  واژگان کلیدی:

 

  

 

 

 



 

 

 شهیش پایدر شرکت سا یسازمان ینیبر کارآفر یفکر هیابعاد سرما ریثأت بررسی
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 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین
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 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران علوم اجتماعی، دانشگاه بین دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده

 

 

  دهیچک

چشم گیری در عرصه رقابتی داشته و مورد استفاده بسیاری از شرکت ها در استراتژی شان بوده های اخیر نقش  سرمایه فکری و کارآفرینی در دهه 
متغیرهای  در این راستا باشد. می شهیش پایدر شرکت سا یسازمان ینیبر کارآفر یفکر هیابعاد سرما ریتاث از این رو هدف این تحقیق بررسیاست. 
 شرکت سایپا ی پژوهشجامعه آمار سازمانی بررسی گردید. کارآفرینیها بر  بررسی و تأثیر آن یه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعیسرما

 تأییدی عاملی تحلیل های آزمون. است پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار و همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این در تحقیق است. روش شیشه
حاکی از آن است که سرمایه استفاده شده است. نتایج یی متغیره( با استفاده از روش حداقل مربعات جز چند همزمان رگرسیون) ساختاری معادالت

 ت.انسانی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی سازمانی داشته اس

 

 شهیش پایسا ی،سازمان ینیکارآفری، فکر هیسرما کلیدی: کلمات
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 ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتیالگوی شایستگی حرفه
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 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

sadafkhalijian@gmail.com 
 

    

 چکیده
 قابل اهمیت از کیفیت تضمین و ارزیابی عالی، آموزش های نظام درونی تغییرات نیز و شدنجهانی از آمده به وجود شرایط پیرو اخیر هایدهه در

 که گیردمی قرار استفاده مورد کیفیت تضمین برای متنوعی الگوهای و رویکردها راستا، این در. است شده برخوردار ها گذاری سیاست در ای مالحظه
 اندرکار دست متخصصان و افراد به شدیدی وابستگی ارزشیابی فرایندهای کیفیت اساس اینبر و باشدمی ناظران و ارزیابان قضاوت و عملکرد برمبتنی

 نوع از حاضر پژوهش .باشدمی عالی آموزش ارزیابان و ناظران ایحرفه هایشایستگی شناسایی اساسی مسائل از یکی بنابراین. دارد فرایندها این در
های ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتی با تأکید بر دانشگاه جهت شناسایی شایستگی ای کتابخانه مطالعات روش از استفاده با که بوده اسنادی

ای پایه )اخالق، صداقت .اصول حرفه1شایستگی فرعی شامل  18الگویی  با پنج نوع شایستگی اصلی و در نهایت جامع علمی کاربردی انجام گرفت. 
نداردها، قوانین و مقررات نظارت و ارزیابی؛ حفظ محرمانگی و رازداری؛ داری؛ رعایت حقوق و حریم افراد؛ آگاهی و رعایت استاو درستکاری و امانت

-های فنی ارزیابی )رعایت و تضمین استانداردهای کیفیت؛ تعریف اهداف و طراحی نظارت و ارزیابی، رویکردها و روش. مهارت2هوشیاری و دقت( 

ریزی؛ های مدیریتی )برنامه. مهارت3گیری و ارائه راهکار/پیشنهاد( ها، نتیجهفتهها؛ گزارش نتایج و یاهای نظارت و ارزیابی و گردآوری و تحلیل داده
های مذاکره؛ گذاری دانش؛ مهارتهای انتقال و به اشتراکفردی )مهارتهای بین. مهارت4هماهنگی؛ اتخاذ تصمیمات متناسب با نتایج ارزیابی( 

فرهنگ یادگیری و یاددهی اهمیت ارزیابی و نظارت در فرایندها )تلفیق و بکارگیری ارزیابی  . ترویج5های ارتباطی( گری؛ مهارتهای تسهیلمهارت
 گیری از رویکردهای ارزیابی کاربردمحور( ارائه گردید.ها به عنوان یک عنصر حیاتی؛ بهرهریزیها و برنامهگذاریدر سیاست

 ی مهارتیای، ناظران، ارزیابان، آموزش عالشایستگی حرفهکلید واژگان: 
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