دکتر سیداحمد بساز جسایری
مدیریت توسعه شایستگی های مدیران در شرایط کرونا(چالشها
و راهکارها،تجربه عملی)

ٔ .1مسٔٝ
 .2چبِكٟبی ٔسیطیز سٛؾؼ ٝقبیؿشٍی ٞبی ٔسیطاٖ زض قطایظ
وط٘ٚب
 .3راهکارهای توسعه شایستگی های مدیران

 .4جمع بندی

 .1همذهِ

وب٘ ٖٛاضظیبثی  :ثحث ٌطٞٚی

وب٘ ٖٛاضظیبثی  :وبضسیٕی

ٔصبحج ٝقبیؿشٍی

ایٗ ٔمبِ ٝثطٌطفش ٝاظ ٔغبِؼبر ٘ ٚشبیح ٔصبحجٍ٘ ٝبض٘س ٜثب ثیف اظ ٘ 230فط اظ ٔؼب٘ٚیٗٔ ،سیطاٖ ،ضٚؾب ،ؾطدطؾشبٖ ،ؾ ٝقطوز ثعضي
صٙؼشی ٔ ٚؼس٘ی زض ؾبَ  99سسٚیٗ قس ٜاؾز.

بزرعی ّب ٍ ؽَاّذ ًؾبى هی دّذ بزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍیضُ تَععِ ؽبیغتگی هذیزاى در ؽزایظ
وزًٍبیی بب چبلؾْبی فزاٍاى هَاجِ اعت.

چبلؼ وزًٍب

ثطضؾی  ٚسحّیُ ٘شبیح ........ٚ

.2چبلؼ وزًٍب

اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی اضظیبثی  ٚسٛؾؼ ٝقبیؿشٍیٟبی ٔسیطاٖ ثب ٔحسٚزیز ٞبی ظیبزی ٔٛاخ ٝقس ٜا٘س .ثؿیبضی اظ آٟ٘ب
ٛٙٞظ ٘شٛا٘ؿشٙس اظ فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ ثٟط ٜثجط٘س .ثؿیبضی اظ قطوشٟبیی و ٝثط٘بٔ ٝسٛؾؼ ٝقبیؿشٍی زاقش ٝا٘س ثسِیُ قطایظ
وط٘ٚب ،ثط٘بٔ ٝضا ٔشٛلف وطز ٜا٘س.
ػّیطغٓ ٌصقز یىؿبَ اظ قیٛع وط٘ٚب  ٚسبثیط آٖ ضٚی سٕبْ وؿت  ٚوبضٞبٛٙٞ ،ظ ضاٞجطز ٔكرصی ثطای اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی

سٛؾؼ ٝقبیؿشٍی وبضوٙبٖ (ٔسیطاٖ) سؼطیف ٘كس ٜاؾز.

ٛٙٞظ ضٚیىطز اوثطؾبظٔبٟ٘ب ٘ؿجز ث ٝاضظیبثی  ٚسٛؾؼ ٝقبیؿشٍی ٔسیطاٖ سغییط ٔحؿٛؾی ٘ىطز ٜاؾز.زض حبِیىٝ
ثبیس ثب ٍ٘ب ٚ ٜضٚیىطز ٔشفبٚسی ػُٕ ٕ٘بیٙس(.ضٚقٗ ٘جٛزٖ ضٚیىطز ٔسیطیشی)

ٛٙٞظٔسیطاٖ آٔبزٌی شٙٞی  ٚاخشٕبػی زض اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی اضظیبثی  ٚسٛؾؼ ٝقبیؿشٍی ٔسیطاٖ
٘ساض٘س.

چبلؾْبٍ هغبئل ارسیببی ٍ تَععِ ؽبیغتگی ّبی هذیزاى

٘جٛز ظیطؾبذشٟبی الظْ خٟز ثٟطٙٔ ٜسی اظ فٙبٚضیٟب

وٕجٛز ٔٙبثغ ٔبِی  ٚفیعیىی (ثٛزخ،ٝسدٟیعار،فضبی ٔٙبؾت ٘،طْ افعاضٞب)

ٚخٛز زؾشٛضاِؼّٕٟب  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی اخطایی ٔحسٚز وٙٙسٜ

تزط اس حوالت عبیبزی ٍ ّه ؽذى عیغتوْب

ػسْ سٕبیُ اضظیبثبٖ ث ٝاؾشفبز ٜاظ فٙبٚضیٟبی سٛؾؼ ٝقبیؿشٍیٟب

چبلؾْبٍ هغبئل ارسیببی ٍ تَععِ ؽبیغتگی ّبی هذیزاى
ٔحسٚزیز دٟٙبی ثب٘س ایٙشط٘ز  ٚوبٞف ؾطػز ایٙشط٘ز  ٚلغغ ٚ
ٚصُ قسٖ ٞبی ٔىطض

ضؼف آقٙبیی  ٚآٔبزٌی اضظیبثبٖ ثب چٍٍ٘ٛی اؾشفبز ٜاظ
فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ سٛؾؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ی

٘جٛز اٍِٛی ٔٙبؾت  ٚػّٕی زض دیبز ٜؾبظی وب٘ٞ ٖٛبی اضظیبثی زض

قطایظ وط٘ٚب

 .3راّىبرّبی هذیزیت ؽبیغتگی

ؾیؿشٓ ٚ
ضٚقٟب
سىِٛٛٙغی
فطایٙس

ضٞجطی ٚ
ضٚیىطز
ٔسیطیز

سىِٛٛٙغی
ٔحصَٛ
(ذطٚخی)

الشاهبت اجزایی
هذیزیت ؽبیغتگی

ظیطؾبذز
ػّٕیبسی

دكشیجب٘ی فٙی
 ٚاعالػبر

زا٘ف
ٟٔبضر

 .1رٍیىزدّب  :رٍیىزد ٍ راّبزدّبی هذیزیت ؽبیغتگی هذیزاى

 .1رٍیىزد رفتبری ( )Behavioral Approachقبیؿشٍی ضا ثطاؾبؼ اصغالحبر ضفشبضی سؼطیف ٔی
وٙس  ٚػٕسسبً ثٔ ٝؼطفی ٘ٛػی اظ ضفشبضٞب و ٝثب ػّٕىطز ػبِی اضسجبط زاض٘سٔ ،ی دطزاظزٚ.یػٌیٟبی اصّی قرصی
٘ظیطػبزارٚ،یػٌیٟبی قرصیشی،زا٘ف ٟٔ ٚبضر  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی فطز زض وؿت  ٚوبض(هه وللٌذ)

 .2رٍیىزد اعتبًذارد ( )Standard Approachایٗ ضٚیىطز اصٛال ثب سؼطیف ؾغح حسالّی اظ ػّٕىطز
لبثُ لج َٛزض یه قغُ  ٚیب ٔٛلؼیز قغّی ٔطسجظ اؾز .ایٗ ضٚیىطز ثط اؾشب٘ساضز ٚالؼی قغُ سأویس زاضز،
یؼٙی ذٛز قغُ  ٝ٘ ٚقبغُ .تبویذ رٍی آًچِ ّغت ًِ آًچِ ببیذ ببؽذ( .هه وللٌذ)

 .3رٍیىزد التضبیی ( )Situational Approachزض دبؾد ایٗ ؾٛاَ اؾز آیب ػٛأُ ٔٛلؼیشی ثط
قبیؿشٍیٟبی فطزی ٔسیطاٖ اثطثرف سأثیط ٔی ٌصاضز؟

 .1رٍیىزدّب  :رٍیىزد ٍ راّبزدّبی هذیزیت ؽبیغتگی هذیزاى

اعتزاتضی اعتمزاضی:اؾبؼ ایٗ ضٚیىطز ،لطض ٌطفشٗ ٔسَ قبیؿشٍی اظ یه
ؾبظٔبٖ زیٍط اؾز ایٗ ضٚیىطز اضظاٖ ثٛز٘ ٚ ٜیبظ ثٔ ٝشسِٛٚغی ٘ساضز.

اعتزاتضی اعتمزاض ٍ بَهی وزدى :اؾبؼ ایٗ ضٚیىطزٌ ،طفشٗ ٔسَ
قبیؿشٍی اظ ؾبظٔب٘ی زیٍط  ٚسٙظیٓ ٔدسز آٖ ثطاؾبؼ فط ًٙٞؾبظٔبٖ ذٛز

اؾز .ایٗ ضٚیىطز٘ ،یبظ ث ٝحسالُ ٔشسِٛٚغی زاضز.
اعتزاتضی ایجبد هذل هٌبعب بزای خَد :ثط اؾبؼ ایٗ ضٚیىطز ،یه ٔسَ

قبیؿشٍی ٔٙبؾت ثطای یه ؾبظٔبٖ عطاحی  ٚایدبز ٔی قٛز.

.2ؾیؿشٕٟب  ٚضٚقٟب :چٟبضچٛثٟب  ٚاثؼبز قبیؿشٍی
ؽبیغتگی ّبی عغح عبلی
سفىطؾیؿشٕی  ،ضٞجطی  ٚخٟز زٞی ٛٞ ،قیبضی ٔحیغی

ؽبیغتگی ّبی عغح هتَعظ
ذاللیز ٛ٘ ٚآٚضیٔ ،سیطیز ٔبِیٔ ،سیطیز فٙبٚضی،وبضآفطیٙیٔ ،كبضوز
دصیطی(اقشطان ٌصاضی زا٘ف  ٚاعالػبر)ٔ،سیطیز ظٔبٖ

ؽبیغتگی ّبی عغح اٍل
سٛا٘بیی ٔسیطیز افطاز ٔرشّفٔ ،سیطیز ذٛزٔ ،سیطیز سؼبضض ،سیٓ ؾبظی ،لسضر سبثیطٌصاضی ٔ ٚصاوط،ٜ
ٔسیطیز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘یٔ ،ؿئِٛیز دصیطی ،اذالق حطف ٝای

ؽبیغتگی ّبی پبیِ

ٔسیطیز اضسجبط ،حُ ذاللب٘ ،ٝذسٔبر ٔكشطی ،یبزٌیطی  ٚثٟجٛز ٔؿشٕط ،ا٘ؼغبف دصیطی ،لبعؼیز ،قٓ ؾیبؾی  ٚاػشجبض فٙی

 .2ؾیؿشٕٟب  ٚضٚقٟب :چٟبضچٛثٟب  ٚاثؼبز اٍِٛی قبیؿشٍی
اثؼبز اٍِٛی قبیؿشٍی ٔسیطاٖ
هصبدیك رفتبری

ابعبد ؽبیغتگی
ثؼسسرصصی-حطف ٝای
ٔسیطاٖ

حُ ٔكىُ

حطف ٝای ٌطایی

یبزٌیطی

اضسجبط قفبٞی

ثؼس سفىطٔفٟٔٛی ٚ
اؾشطاسػیه

قٓ سدبضی

ثطلطاضی اضسجبط ثب
شیٙفؼبٖ

ٍ٘طـ ػّٕی

ذاللیز

ثؼس ٔسیطیشی

ضٞجطی

ثط٘بٔ ٝضیعی

ؾبظٔب٘سٞی

سٛاٖ ثطاٍ٘یع٘سٌی

ثؼس قرصی /فطزی

ٔكشطی ٔساضی

ا٘ؼغبف دصیطی

ٔیُ قسیس ثٝ
دیكطفز،وبضسیٕی

اٍ٘یعـ وبضوٙبٖ

اضسجبط ٔىشٛة
٘ٛآٚضی

لبثُ اػشٕبزثٛزٖ

.2ؾیؿشٕٟب  ٚضٚقٟب :چٟبضچٛثٟب  ٚاثؼبز قبیؿشٍی
ابعبد ؽبیغتگی اس ًظز ریچبرد بَیبتشیظ()1982
) (Richard Boyatzis

زا٘ف ٔ ٚؼّٔٛبر حطف ٝای
ٟٔبضسٟب (ٟٔبضسٟبی ضفشبضیٟٔ،بضسٟبی فىطی)
ٚیػٌی ٞبی قرصیشی (اػشٕبز ث٘ ٝفؽ ،ثطٌ ٖٚطایی )... ٚ
ٍ٘طـ  ٚثیٙف (اضظقٟب،اصٌ َٛطایی )... ٚ
اػشجبض حطف ٝای (اضسجبعبر لٛی ضؾٕی،لسضر حطف ٝای )....ٚ
اػشجبض ػٕٔٛی(اضسجبعبر لٛی غیط ضؾٕی،قٟطر ػٕٔٛی )....

.3سىِٛٛٙغی فطایٙس :فطایٙس ٔسیطیز قبیؿشٍی

قبیؿشٍی ٞب ثب سٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ظیط سؼییٗ  ٚسؼطیف ٔی ق٘ٛس:

.1چبِكٟبی زض ٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی(ذطز،والٖ)
 .2ا٘شظبضار شیٙفؼبٖ
 .3سغییطار زض سىِٛٛٙغی،فطایٙسٞب،ؾیؿشٓٞب
.4ثط٘بٔٞٝب  ٚعطحٞبی سٛؾؼ ٝای قطوز
ٚ .5ظبیف ٘ ٚمكٟبی ؾبظٔب٘ی افطاز
٘ .6شبیح اضظیبثی ػّٕىطز

.3سىِٛٛٙغی فطایٙس :فطایٙس ٔسیطیز قبیؿشٍی

•
•
•
•
•
•

ا٘دبْ ٔصبحج ٝثب قبغُ دؿز ثطای سؼییٗ قبیؿشٍی ٔٛضز ٘یبظ ایكبٖ
ذٛز اضظیبثی قبیؿشٍی سٛؾظ قبغُ
اضظیبثی قبیؿشٍی فطز سٛؾظ ٔبفٛق
دطؾكٙبٔ ٝقٙبؾبیی قبیؿشٍی ٔسیطاٖ
آظٔ٘ ٖٛظیط آظٔ ٖٛزا٘كی
وب٘ ٖٛاضظیبثی (آظٟٔ٘ٛبی ضٚا٘كٙبذشیٔ،صبحج ٝقبیؿشٍی،ثحث ٌطٞٚی،وبضسیٕی،
خؿشدٛی اعالػبرٟٔ ،بضر ٘ٛقشبضیٚ ،اقبح)

.3سىِٛٛٙغی فطایٙس :فطایٙس ٔسیطیز قبیؿشٍی

.1احصبء  ٚسؼطیف قبیؿشٍیٞبی دؿشٟبی ؾبظٔب٘ی

.2سؼطیف  ٚسبییس ثط٘بٔ ٝسٛؾؼٝای  ٚزٚضٜٞبی آٔٛظقی ٔٛضز٘یبظ ثطای سبٔیٗ
قبیؿشٍیٞب.

 .3اػالْ ثط٘بٔ ٝسٛؾؼ ٝفطزی ،سیٕی  ٚؾبظٔب٘ی ثٚ ٝاحس اخطای آٔٛظـ
 .4دبیف  ٚاضظیبثی اثطثركی سٛؾؼ ٝقبیؿشٍی
ٔ.5ؿشٙسؾبظی

.4داًؼ  :ؽبیغتگی ّب ( داًؼ ٍ هعلَهبت ًظزی)

.5هْبرتْب :ؽبیغتگی ّب ٍ هْبرتْبی حزفِ ای

.5شایستگی ها و ویژگی های شخصیتی

 .6دكشیجب٘ی فٙی  ٚاعالػبر

• ببًه اعالعبت ؽبیغتگی ّبی عوَهی  ،پبیِ  ،هذیزیتی ٍ فٌی ٍ تحصصی(ؽغلی)

• ببًه اعالعبت هذیزاى (عي ٍ عببمِ ،تحصیالت  ،عَابك آهَسؽی ٍ )...

• اعتفبدُ اس ؽبىِ هجبسی ٍ اجتوبعی ،ایٌتزًت ،ایٌتزاًت،

 .7ظیطؾبذشٟبی ػّٕیبسیٙٔ :بثغ ٔبِی  ،فیعیىی  ٚسدٟیعار

• ثٛزخٛٔ ٝضز ٘یبظ اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی قبیؿشٍی
• فضبی ٔٙبؾت ثطای اخطای وب٘ ٖٛاضظیبثی قبیؿشٍی ٔسیطاٖ
• زؾشٛضاِؼُٕ اخطایی ٔسیطیز قبیؿشٍی ٔسیطاٖ

• اؾشب٘ساضز ISO10015:2015
• زؾشٛضاِؼُٕ ٘ح ٜٛاضظیبثی  ٚسٛؾؼ ٝقبیؿشٍی ٞبی ػٕٔٛی ٔسیطاٖ حطف ٝای
(ثركٙبٔ ٝقٕبضٛٔ 1657363 ٜضخ  96/11/04ؾبظٔبٖ أٛضازاضی  ٚاؾشرسأی وكٛض)

.8سىِٛٛٙغی ٔحص :َٛقبیؿشٍی ٞبی ٔسیطاٖ
ًَع

اضسجبط والٔی(قفبٞی)

بزخی اس هصذالْبی رفتبری
سٟی ٚ ٝاضائ ٝؾرٙطا٘ی ؾّیؽ  ٚضٚاٖ /صحجز وطزٖ ثغٛض ٚاضح ٔ ٚرشصط /اضائ ٝایسٞ ٜب  ٚاعالػبر صحیح ٔ ٚشمٗ/ایدبز اضسجبط قفبٞی ٚ ،اضح  ٚلب٘غ وٙٙس ٜثب
افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب /ث ٝعٛض ٔٛثطٌٛـ ٔی زٞس  ٚاعالػبر ضا زض صٛضر ٘یبظ سٛضیح  ٚسجییٗ ٔی ٕ٘بیس
ثیبٖ ضٚقٗ ٚ ٚلب٘غ وٙٙس ٜحمبیك  ٚایسٞ ٜب ث ٝصٛضر وشجی  ٚؾبظٔبٖ یبفش /ٝث ٝضٚقی ٔرشصط ٚ ٚاضح ٔی ٘ٛیؿس ،ث ٝعٛض ؾبظ٘سٔ ٜشٛ٘ ٖٛقشبضی ضا ثبظٍ٘طی ٚ
ٚیطایف ٔی وٙس

ؽبیغتگی

حُ ٔؿبِٝ

قٙبؾبیی  ٚسحّیُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالر ث ٝعٛض ضٚقٗ ٚ ٚاضح،فطا ٓٞؾبظی ضاٜحّٟبی ٔٙبؾت ثطای حُ ٔكىالر فطزی  ٚؾبظٔب٘ی

اضسجبط ٔىشٛة
ؽبیغتگی ّبی پبیِ (اصلی)

ذسٔبر ٔكشطی(ٔكشطی ٔساضی)
ٟٔبضسٟبی ثیٗ فطزی

سٛا٘بیی ٌؿشطـ زضن  ،ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚثطآٚضزوطزٖ ٘یبظزضیبفز وٙٙسٌبٖ ذسٔز اظ ؾبظٔبٖ زض خٟز وؿت ضضبیز ایكبٖ  ٚآٔبزٌی ثطای سبٔیٗ ٘یبظٞبی
ٔشغیط  ٚسالـ ثطای ػطض ٝذسٔبر ثی ٘مص  ٚثٛٔ ٝلغ زض ؾغح ؾبظٔبٖ ثطای  ٕٝٞضزٞ ٜب ٚ ٕٝٞ،ظبیف ٘ ٕٝٞ ٚمكٟب/قٙبذز  ٚزضن وبُٔ ٔكشطیبٖ زاذّی ٚ
ذبضخی
ضؾیسٌی ٚدبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب،احؿبؾبر  ٚلبثّیشٟبی افطاز ٔرشّف زض ٔٛلؼیشٟبی ٔرشّف /زض سؼبُٔ ثب زیٍطاٖ صبزق اؾز،ثب زیٍطاٖ ثب حؿٗ ٘یز  ٚاحشطاْ
ضفشبض ٔی وٙس

یبزٌیطی  ٚثٟجٛز ٔؿشٕط

ٔبٞیز ٔكىُٛٔ،ضٛع  ٚاعالػبر ضا ث ٝؾطػز زضن ٔی وٙس،فطصشٟب ضا ثطای ضقس حطف ٝای  ٚقرصی ز٘جبَ ٔی وٙس/زض ظٔیٞ ٝٙبی وبضی ذٛز ثب ػّٓ،فٙبٚضی
 ٚسدبضة ٔٛفك ٕٞطإٍٞ ٚ ٜبْ اؾز  ٚث ٝصٛضر ٔؿشٕط وشت ٔطسجظ  ٚؾبیشٟب٘ ٚ،كطیبر سرصصی ٔطسجظ ضا ٔغبِؼٔ ٝی وٙس/اظ سدبضة ذٛز  ٚزیٍطاٖ ث ٝعٛض
ٔؿشٕط فطا ٔی ٌیطز،زض حٛظ ٜوبضی  ٚفطایٙسٞب اظ زا٘ف فٙی  ٚسرصصی ٔطثٛط ثطذٛضزاض اؾز.

ا٘ؼغبف دصیطی

ثطای سغییط  ٚزضیبفز اعالػبر خسیس آٔبز ٜاؾز ،ذٛزـ ضا ث ٝؾطػز ثطای ا٘غجبق ثب سغییطار غیط ٔٙشظط ٚ ٜقطایظ خسیس ٕٞبٔ ًٙٞی وٙس /اظ وبضٞب ٚ ٚظبیف
٘بقٙبذشِ ٝصر ٔی ثطز،ث٘ ٝظطار  ٚزیسٌب ٜزیٍطاٖ ٌٛـ ٔی زٞس

لبعؼیز
قٓ ؾیبؾی
اػشجبض فٙی
سٛا٘بیی ٔسیطیز افطاز

ثطاؾبؼ سطویجی اظ سدعی ٚ ٝسحّیُ ٞب،سدبضة  ٚلضبٚسٟب  ،سصٕیٕبر ثٛٔ ٝلغ  ٚصحیح ٔی ٌیطز /دیبٔسسصٕیٕبر ضا زضن ٔی وٙس
ؾیبؾشٟبی زاذّی  ٚذبضخی ٔٛثط ثط وبض  ٚؾبظٔبٖ ضا قٙبؾبیی ٔیوٙسٚ/الؼیزٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚؾیبؾی ضا زضن ٔی وٙس
زا٘ف دیبز ٜؾبظی  ٚدیطٚی اظ ٞطٌٔ ٝ٘ٛمطضار،ضٚقٟب،ؾیبؾشٟبی حبوٓ ثط ؾبظٔبٖ ضا زاضز /ضٚقٟب،اِعأبر ٔطثٛط ث ٝوبض ضا زضن وطز ٚ ٜثىبض ٔی ثٙسز
٘مبط لٛر،سٛا٘بییٟب ٔ ٚحسٚزیشٟبی ٞطیه اظ افطازضا زض ؾبظٔبٖ ثغٛض زلیك ٙٔ ٚصفب٘ ٝاضظیبثی ٔیوٙس

ؽبیغتگی ّبی عغح اٍل

ٔسیطیز سؼبضض

ٍٙٞبٔی و ٝسحز فكبض ٞؿز  ،آضاْ ٔ ٚشٕطوع ٔی ثبقس/آضأف ذٛز ضا حفظ ٔی وٙس /ثغٛض ٔٛثط ثٔ ٝمبثّ ٝثب فكبضٞب ٔی دطزاظز /زض ثسسطیٗ قطایظ ٘ ٓٞؿجز ثٝ
ٚلبیغ اعطاف ذٛـ ثیٗ اؾز  ٚث ٝؾطػز ضا ٜخجطاٖ قىؿشٟب ضا قٙبؾبیی ٔیوٙس
ٔٛلؼیشٟبی ثبِم ٜٛای ؤ ٝی سٛا٘س ٔٙدط ث ٝایدبز سؼبضض قٛز ضا قٙبؾبیی ٔی وٙسٙٔ /بلكبر  ٚاذشالفبر ضا ث٘ ٝحٛی ٔثجز  ٚؾبظ٘سٔ ٜسیطیز  ٚحُ ٔی وٙس سب
سبثیطار ٔٙفی ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س
ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾبظٔبٖ،قٛقٍ٘ ،طـ  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ٔثجز زض افطاز ایدبز ٔیوٙس/سؼٟس،ضٚحی ٝسیٕی،افٙربض  ٚاػشٕبز ضا سمٛیز ٔیوٙس اظ عطیك ٔطثیٍطی ٚ
ٔٙشٛضیٞ ٚ ًٙسایز وبضوٙبٖ ،ضٞجطی زض زیٍطاٖ ضا سٛؾؼٔ ٝیزٞس

لسضر سبثیط ٌصاضی ٔ ٚصاوطٜ

زیٍطاٖ ضا ٔشمبػس ٔی ؾبظز اظ عطیك سؼبُٔ ٕٞ ٚىبضی ،سٛافك  ٚاخٕبع ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز ،ا٘دبْ ٔصاوط ٜای ٔٛفمیز آٔیع ثطای ثسؾز آٚضزٖ ٘شیدٔ ٝغّٛة/
ایدبز ٔحیظ سفب ٚ ٓٞزضن ٔكشطن اظ عطیك ثىبضٌیطی فٔ ٖٛٙصاوط ٜثٙٔ ٝظٛض ضفغ ٘مبط اذشالف  ٚیب ضؾیسٖ ثٙٔ ٝفؼز ثب ٘مبط اقشطان

ٔسیطیز ذٛز
سیٓ ؾبظی

.8سىِٛٛٙغی ٔحص :َٛقبیؿشٍی ٞبی ٔسیطاٖ
ًَع

ؽبیغتگی ّبی عغح اٍل

ؽبیغتگی

بزخی اس هصذالْب ٍ رفتبرّب

ٔسیطیز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی (ٔسیطیز
ػّٕىطز)

افطاز ضا ثس ٖٚزض ٘ظطٌطفشٗ دیف ظٔی ، ٝٙخٙؿیز٘،ػاز ٛٔ ،لؼیز  ٚغیط ٜث ٝعٛض صحیح اضظیبثی  ٚا٘شربة ٔی وٙس٘ /یبظٞبی وبضوٙبٖ
فؼّی  ٚآیٙس ٜضا ثط ٔجٙبی اٞساف ؾبظٔب٘ی ٚ ٚالؼیشٟبی ثٛزخ ٝاضظیبثی ٔیوٙس

ٔؿئِٛیز دصیطی
اذالق حطف ٝای
ذاللیز ٛ٘ ٚآٚضی

ؽبیغتگی ّبی عغح هتَعظ

ٔسیطیز ٔبِی
ٔسیطیز فٙبٚضی
وبضآفطیٙی
ٔسیطیز ظٔبٖ
ٔكبضوز دصیطی

ؽبیغتگی ّبی عغح عبلی

تفىز اعتزاتضیه
رّبزی ٍ جْت دّی
َّؽیبری هحیغی

ٔؿئِٛیز ػّٕىطز،سصٕیٓ ٌیطی  ٚا٘غجبق ثب ٔمطضار ضا ثؼٟسٔ ٜی ٌیطز/اعٕیٙبٖ ٔی زٞس و ٝوٙشطِٟبی ٔٛثطی ثطای حفظ یىذبضچٍی
ؾبظٔبٖ سٛؾؼ ٝزاز ٚ ٜحفظ ٔی وٙس /ذٛز ضا زض ثطاثط ؾبظٔبٖ  ٚزیٍطاٖ دبؾرٍٔ ٛی زا٘س
اػشٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ٔشمبثُ ایدبز ٔی وٙس ،ث ٝقی ٜٛای ػبزال٘ ٚ ٝاذاللی ثب زیٍطاٖ ضفشبض ٔیوٙسٔ/صبِح ؾبظٔبٖ ضا ثٙٔ ٝبفغ قرصی ذٛز
سطخیح ٔی زٞس/زض اضائ ٝاعالػبر،اذجبض ٌ ٚعاضـ زض زض ٚ ٖٚثیط ٖٚؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ضفشبض ٚوطزاض ٚثیب٘بر ،اصُ قفبفیز ضا
ضػبیز ٔی وٙس
ثیٙف خسیسی ضا زض ٔٛضز قطایظ ذّك ٔی وٙس،سفىط ذالق ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝضا سمٛیز ٔی وٙس /ثط٘بٔٞٝب،فطایٙسٞبی خسیس ٔ ٚیبٖ ثط ضا
عطاحی  ٚاخطا ٔی وٙس
زضن زضؾشی اظ ض٘ٚس ٔبِی زض ؾبظٔبٖ زاضز ،اظ اعالػبر ٔبِی  ٚوٕی ث ٝعٛض ٔٛثط اؾشفبز ٜوٙس /فٌ ٟٓؿشطزٜای اظ اصٔ َٛسیطیز
ٔبِی  ٚسٙظیٓ ثٛزخ ٝزاضز/اظسفىط ٞعی -ٝٙفبیس ٜثطای سؼییٗ اِٛٚیشٟب اؾشفبزٔ ٜیوٙس
إٞیز فٙبٚضی زض ٔحُ وبض ضا زضن ٔی وٙس  ،اظ ؾیؿشٕٟبی دكشیجب٘ی ثطای سؿٟیُ سصٕیٓ ٌیطی  ٚحُ ٔؿبِ ٝاؾشفبزٔ ٜی
وٙس/سبثیطسغییطار سىِٛٛٙغیىی ثط ضٚی ؾبظٔبٖ ضا زضن ٔیوٙس
سٕبیُ ث ٝضیؿه زاضز ،فطصشٟبی سٛؾؼ ٚ ٝفطٚـ ٔحصٛالر  ٚذسٔبر خسیس زض زاذُ یب ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس/
سٕبیُ ث ٝضیؿه زاضز
سٛا٘بیی ازاض ٜأٛض ثطاؾبؼ خس َٚظٔب٘جٙسی قس ٚ ٜضؾیسٌی ث ٝآٖ زض ظٔبٖ ٔمطض/سٛا٘بیی ایدبز فطایٙسٞبی اؾشفبز ٜاثطثرف اظ ظٔبٖ/
حضٛض ثٕٛلغ زض خّؿبر
ث ٝعٛض ٔٛثط زا٘فٟٔ،بضسٟب،اعالػبر ٙٔ ٚبثغ ضا زض زاذُ  ٚؾطسبؾط ٚاحسٞب،ث ٝاقشطان ٔی ٌصاضز
اٞساف  ٚثط٘بٔٞ ٝبیی ضا ثطای حٕبیز اظ وّی ٝثط٘بٔٞ ٝبی اؾشطاسػیه سسٚیٗ ٔی وٙس،یه چكٓ ا٘ساظ ٚاضح،اؾشطاسػیه ٞ ٚسفٕٙس
ایدبز ٔی وٙس/ؾبظٔبٖ ضا ث ٝصٛضر یه وُ زیس ٚ ٜثركی ٍ٘ط یب خعیی ٍ٘ط ٘یؿز/اذجبض  ٚضٚیسازٞب ضا ثب سٛخ ٝث ٝضٚاثظ ػّز ٚ
ٔؼِّٛی ثب ٘ظٓ فىطی سحّیُ ٔی وٙس
سٛا٘بیی ا٘دبْ سغییط،سسٚیٗ ٘ ٚكطچكٓ ا٘ساظ ،خّت اػشٕبز  ٚثؿیح ػٕٔٛی ضا زاضز ٔٚی سٛا٘س ثب ضٚقٟبی ٔرشّفٔ ،مبٔٚز افطاز ضا زض
ٔمبثُ سغییطسؼسیُ وٙس /ث ٝزیٍطاٖ ثطای یبفشٗ ضاٞ ٜبیی خسیس ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔ ٚمبصسقبٖ اٍ٘یعٔ ٜی زٞس
زضن  ٚحفظ آٌبٞی اظ ٔؿبئُ ٚ ٚلبیغ و٘ٛٙی و ٝثط ؾبظٔبٖ سبثیط ٔی ٌصاضز٘،مبط آؾیت دصیط  ٚسٟسیسار احشٕبِی ضا قٙبؾبیی ٔی
وٙس

.8تىٌَلَصی هحصَل :دٍرّبی آهَسؽی هزتبظ بِ
ؽبیغتگیْبی هذیزاى
تَععِشایستگیها
آهَسػ/ /توسعه
روش آموزش
ؽبیغتگیْب
رٍػ

ٔحشٛی
ا٘شمبَ محتوی
ٞبی انتقال
سىٙیه های
تکنیک
٘مف
ایفای
ایفبی نقش

ؾٕیشئبسط
سمیتئاتر

قجی ٝؾبظی
شبیه
سازی

ػُٕ
یادگیری
یبزٌیطی در
زض عمل

در ؾغح
فرصتها زض
چبِكٟبو ٚفطصشٟب
سطح
قٙبذزچالشها
شناخت
بین المللی
ملی
إِّّی
ّٔی ٚو ثیٗ

*

*

*

*

*

وبضٌبٞی
کارگاهی

دبؾد
پرسش
دطؾف ٚو پاسخ

ؾرٙطا٘ی
سخنرانی

ذبضج اظ
از وبض
خارج
کار

ازاظ ضاٜ
راه زٚض
دور ((ٔدبظی
مجازی))

ذٛزآٔٛضی
خودآموری

زض
ریزیاؾشطاسػیه
برنامهضیعی
تفکر ٚوثط٘بٔٝ
سفىط
استراتژیک
سازمانها
درؾبظٔبٟ٘ب

*

*

*

*

*

ّٔی و ٚفطأّی
فراملی
فطٍٟٙٞبی ملی
آقٙبییباثب فرهنگهای
آشنایی
ػّٕىطز ٚو عطاحی
طراحی
اضظقیبثی عملکرد
ارزشیابی
استراتژیک
اؾشطاسػیه
ٔسیطیز سغییط
تغییر
مدیریت
٘مبزا٘ٝ
سفىط نقادانه
تفکر

*
*

*

*

*

وبضآٔٛظی
کارآموزی

1

1

تفکر
سفىط اؾشطاسػیهاستراتژی
ک

ؾیؿشٕی
ٍ٘طـ
نگرش سیستمی

*

*

*

*

*

ّبی آموزشی
دوره های
آهَسؽی
دٍرُ

*
*

*
*

*

*

*

وبض
حین
حیٗ کار

ردیف

ردیف

ؽبیغتگی شایستگی

ٔحشٛی
ضٚقٟبی
آٔٛظـ محتوی
روشهای آموزش

*
*

*

تىٌَلَصی هحصَل :دٍرّبی آهَسؽی هزتبظ بِ ؽبیغتگیْبی
هذیزاى
تَععِشایستگیها
آهَسػ/ /توسعه
روش آموزش
ؽبیغتگیْب
رٍػ

ٔحشٛی
ا٘شمبَ محتوی
ٞبی انتقال
سىٙیه های
تکنیک
٘مف
ایفای
ایفبی نقش

ؾٕیشئبسط
سمیتئاتر

سبثیطٌصاضی

سناریو نویسی

ؾٙبضیٛ٘ ٛیؿی

تحلیل های اقتصادی وسیاسی

سحّیُ ٞبی الشصبزی ٚؾیبؾی
کسب و کارها
وؿت  ٚوبضٞب

قجی ٝؾبظی
شبیه
سازی

ساختارهای
آقٙبییباثب نهادها
آشنایی
ٟ٘بزٞب و ٚؾبذشبضٞبی
سیاست گذار
ٌصاض
رسمی ٚو ؾیبؾز
ضؾٕی
متقاعدسازی ٚو
راهبردهای
ضاٞجطزٞبی ٔشمبػسؾبظی
تاثیرگذاری

ػُٕ
یادگیری
یبزٌیطی در
زض عمل

ٔسیطیز ریسک
مدیریت
ضیؿه

وبضٌبٞی
کارگاهی

دبؾد
پرسش
دطؾف ٚو پاسخ

ؾرٙطا٘ی
سخنرانی

ذبضج اظ
از وبض
خارج
کار

ازاظ ضاٜ
راه زٚض
دور ((ٔدبظی
مجازی))

ذٛزآٔٛضی
خودآموری

ٔحیغیمحیطی

استراتژیک
تفکر
سفىط اؾشطاسػیه

**

**

**

**

**

**
**
*

*

**

*

*

**

**

*

*

*
*

*

*

*
*

*

**

*

*

*
*

*

*

*

*

*

وبضآٔٛظی
کارآموزی

3

10

هوشیاری
ٛٞقیبضی

فرصتها زض
چبِكٟبو ٚفطصشٟب
در
قٙبذزچالشها
شناخت
المللی
ؾغح ملی
سطح
بین إِّّی
ّٔی ٚو ثیٗ

*

*

*

*

*

ّبی آموزشی
دوره های
آهَسؽی
دٍرُ

وبض
حین
حیٗ کار

ردیف

ردیف

ؽبیغتگیشایستگی

ٔحشٛی
ضٚقٟبی
آٔٛظـ محتوی
روشهای آموزش

 .4خٕغ ثٙسی
•

الشاهبت اعتبًذارد  ISO10015:2019هَوذا هَرد تَجِ لزار گیزًذ.

•

اّذاف ٍ اًتظبرات خَد اس یه عزح یب بزًبهِ ارسیببی ؽبیغتگی را هؾخص ًوبییذ .

•

هالن تؾخیص ؽبیغتگی ّب ،عبختبر عبسهبًی ٍ ارسؽیببی هؾبغل اعت.

•

بزای ؽٌبعبیی ؽبیغتگی ّبی هذیزاى اس تزویبی اس رٍیىزدّب ٍ اعتزاتضیْب را بىبر گیزیذ.

•

بزای ؽٌبعبیی الگَّبی ؽبیغتگی هذیزاى اس ؽزوتْبی بزتز داخلی ٍ خبرجی بْیٌِ وبٍی وٌیذ اهب هتٌبعب بب اّذاف ٍ عیبعتْب ٍ
هبّیت فعبلیتْبی ؽزوت هتبَع خَد الگَی هٌبعب را عزاحی وٌیذ.

•

سیزعبختْبی فٌی ٍ فٌبٍری ٍ عولیبتی را ایجبد وٌیذ ٍ بغتز فزٌّگی ٍ اجتوبعی ًیش فزاّن عبسیذ.

•

آًذعتِ اس فعبلیتْبی وبًَى ارسیببی ؽبیغتگی وِ اس عزیك هجبسی لببل اجزا ّغت را هؾخص ًوَد ُ ٍ بزًبهِ ریشی ًوبییذ.

 .4خٕغ ثٙسی
ثب سٛخ ٝث ٝثٙس ج  4-3اؾشب٘ساضز ایع٘ 10015ٚؿر 2019 ٝو ٝاقبض ٜث ٝاؾشفبز ٜاظ سفىط ٔجشٙی ثط ضیؿه ثطای اِٛٚیز ثٙسی السأبر خٟز
ضفغ قىبفٟبی قبیؿشٍی زاضز ،سساثیط شیُ ثطای دیكٍیطی اظ ضیؿه زض فطایٙس آٔٛظـ  ٚسٛؾؼ ٝقبیؿشٍی ٞبی ٔسیطاٖ ٔٛضز

سٛخ ٝلطاضٌیطز:

.1اؾشفبز ٜاظ فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی زض قطایغی و ٝؾبیط ضٚقٟب دبؾرٍٛی ٘یبظ ٔربعجبٖ ٘جبقس.

.2سبٔیٗ ظیطؾبذشٟبی الظْ ثطای ثىبضٌیطی فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی ٔب٘ٙس ٚالؼیز ٔدبظیٚ،الؼیز افعٚزٚ،ٜیسئٛوٙفطا٘ؽ  ٚأثبِّٟٓ
.3سبٔیٗ أٙیز ؾیؿشٓ ٔسیطیز یبزٌیطی ثطای دیكٍیطی اظ حٕالر ؾبیجطی  ٚا٘دبْ ثىبح ٌیطی ٔطست اظ ؾیؿشٓ
.4قٙبؾبیی چبِكٟبی ذطز  ٚوالٖ قطوز  ٚثطضؾی آثبضآٖ ثط قبیؿشٍی ٞب ٌ ٚخ قبیؿشٍی

.5سطثیز اضظیبة ٔ ،طثی ٔ ٚسضؾبٖ زاذّی زض قطایغی و ٝأىبٖ زػٛر اظ ٔطثیبٖ ثیط٘ٚی ٚخٛز ٘ساقش ٝثبقس
.6ثطٌعاضی والؾٟبی ٔدبظی زض قطایغی و ٝأىبٖ حضٛض افطاز زض والؾٟبی آٔٛظقی ٘جبقس ٔب٘ٙس قطایظ وط٘ٚب  ٚضػبیز دطٚسىّٟبی ثٟساقشی

 .4خٕغ ثٙسی
•

عبسهبًْب در ؽزایظ وزًٍب الجزم بِ عوت عبسهبًْبی هجبسی عَق پیذا وزدُ اًذ بِ ّویي دلیل بِ ؽبیغتگی ّبی سیز ًیبس دارًذ :
هْبرتْبی ارتببط چٌذگبًِ (عَاد رعبًِ ای ٍ تَاًبیی اس اعتفبدُ اس ؽبىِ هجبسی ٍ اجتوبعی ،ایٌتزًت ،ایٌتزاًت،پبیگبُ ّبی
اعالعبت ٍ)...
لبععیت در تصوین گیزی
فْن ٍ هعزفت ًغبت بِ تىٌَلَصی
هغئَلیت پذیزی ٍ پبعخگَیی(چببىی)

اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی آؾیت قٙبؾی

بب تؾىز فزاٍاى اس حغي تَجِ تبى
09123875531

Sah_jazayeri@yahoo.com

