
رهیافت هایی از /توسعه سرمایه انسانی دیجیتال
 تجربه وزارت عتف و دانشگاه ها در دوران کرونا  

 دکتر اباصلت خراسانی
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت عتف



 منابع انسانی دیجیتال



Virtual Human Resources 
VHR 

یک تئوری از عمل، فرهنگ، دانش و توانایی برای توسعه افراد 

 در یک محیط تکنولوژیکی غنی از رسانه ها و فرهنگ

Bennett and Bierema (2010) 

 تعریف منابع انسانی دیجیتال



VHRD  

 آموزش فردی و گروهی،  

 بهبود عملکرد،  

 ای،   حرفه-شبکه اجتماعی

 تکنولوژی آموزشی، 

 های مجازی،  تیم

 ای،   مربیگری حرفه

 های عملی اشتراک دانش و فناوری

 VHRوضعیت  

VHRM 

 سیاست ها و انطباق ها،  

 ارزیابی عملکرد،  

 استخدام آنالین، 

 اختیارات الکترونیکی،  

 منافع خود خدمتی،  

 قبول آموزش،  

 تجزیه و تحلیل نیروی کار، 

 ارتباطات شرکت و 

 مسائل مالی و حقوقی

VHR 

 جایگاه منابع انسانی دیجیتال  



 نسل های منابع انسانی دیجیتال  



  برنامه ریزی سناریوی مجازی (VSP) Virtual scenario planing 

 نمونه کار الکترونیکی(EPortfolios) 

  تکنولوژی های واقعیت افزوده(Virtual Reality) 

فناوری های آموزش آنالین 

 ابزار نظرسنجی الکترونیکی برای مرحله جمع آوری داده ها از تحقیقات و  ... 

 فناوری های مورد استفاده در منابع انسانی دیجیتال آموزش عالی  



 الزامات

 توسعه تکنولوژی 
 الزامات

آماده سازی محیط 

 فرهنگی موجود

 الزامات

همکاری متخصصین 
منابع انسانی با 

 کارشناسان فناوری

 الزامات کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



 الزامات

بحث توسعه رهبری 
مبتنی بر فناوری در بافت  

 آموزش عالی ایران

 الزامات

وجود چالش های متعدد در فرآیندهای  
 توسعه منابع انسانی آموزش عالی؛ 

 ضعف نیازسنجی،  

 ضعف کارراهه شغلی،

ضعف ساز و کارهای مناسب در برگزاری   
 دوره های آموزشی و توسعه ای،

 الزامات

 ضعف سیستم جبران خدمات،  

 ضعف سیستم بازخوردی، 

 نبود سند جامع توسعه منابع انسانی،  

 ، HRDضعف فعالیت آموزش عالی در بحث 

 ضعف ساز و کاری مناسب جهت تعامالت توسعه ای

 الزامات کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



اکتشاف استعدادها در 
 سیستم

دسترسی به فرصت های  
 توسعه شغلی

 تقویت همکاری

ایجاد شفافیت در  
 ارتباطات

توسعه تیم های 
 مجازی

 تغییر فرآیندهای کاری

 پیامدهای کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



 تقویت توسعه فردی

شناسایی موثرترین 
 کانال های یادگیری

یکپارچه سازی  
 فرآیندها در سیستم

تقویت عملکرد  
 خودگردانی در سیستم

در هم تنیدگی یادگیری  
 در عملکرد

ایجاد اعتماد و اطمینان  
 به قابلیت های فناوری

 پیامدهای کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



از بین رفتن ترس از 
 فناوری

تقویت مدیریت دانش  
 در سیستم

صرفه جویی در زمان و 
 هزینه

 تنوع یادگیری

تقویت فرهنگ  
 یادگیری

 تقویت نیاز به یادگیری

 پیامدهای کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



 مدیران و کارکنان آموزش عالی

 اساتید و دانشجویان

 سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی

 دریافت کنندگان خدمات آموزش عالی

 ذی نفعان کاربست یادگیری و توسعه منابع انسانی دیجیتال



چالش های منابع انسانی 
 در زمان کرونا



 چالش های منابع انسانی در زمان کرونا

 عدم فرهنگ سازی و آموزش مناسب برای استفاده از دورکاری●

 کاستی های زیرساخت های نرم افزاری برای استفاده از دورکاری ●

 



 چالش های منابع انسانی در زمان کرونا

 تأمین سالمت کارکنان در محیط کار در زمان کرونا ●

 سنجش عملکرد کارکنان دورکار●



 چالش های منابع انسانی در زمان کرونا

 (مهدکودک و ابتدایی)مشکالت بانوان دارای فرزند•

 ایمن سازی فضای کار برای مقابله با ویروس کرونا•



 چالش های منابع انسانی در زمان کرونا

 سالمت روان کارکنان در زمان ویروس کرونا•

 عدم دسترسی ارباب رجوع به کارمند دورکار•

 



 چالش های منابع انسانی در زمان کرونا

 افزایش حجم کار تعدادی از واحدها و کاهش حجم تعداد دیگری از واحدها در زمان کرونا•

 



 راهکارها و پیشنهادها



 راهکارها و پیشنهادها

 فرهنگ سازی برای پاسخگویی و انجام کار در زمان دورکاری. ۱

 تقویت زیرساخت های فناوری . ۲



 راهکارها و پیشنهادها

 تعامل بیشتر با بانوان دارای فرزند و همکاری خانواده در ایام کرونا. ۳

 تأمین الکل، ماسک و سایر مواد بهداشتی برای مقابله با زنجیره ویروس کرونا. ۴



اطالع رسانی و آموزش مناسب در خصوص شیوه های پیشگیری، انتقال . ۵

 و مقابله با ویروس کرونا

 

ایجاد انگیزه و در نظر گرفتن پاداش نقدی و غیرنقدی برای کارکنانی که . ۶

 در ایام کرونا و دورکاری به نحو احسن امور مربوطه را انجام می دهند

 راهکارها و پیشنهادها



 راهکارها و پیشنهادها

 ایجاد چرخش شغلی و در جریان قراردادن تعداد بیشتری از کارکنان در امور. ۷

متناسب سازی نیروی انسانی با امور ارجاعی به واحدها به منظور افزایش کارایی و 

 بهره وری کارکنان و عدم نیاز به استخدام نیروی جدید



 راهکارها و پیشنهادها

تعیین روش های اینترنتی برای دسترسی ارباب رجوع به کارمند دورکار . ۸

 (میزخدمت الکترونیک)

 



 تحقیقات و فناوری ،اقدامات ستاد وزارت علوم

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

 برگزاری  جلسات مجازی کرونا و جلسات مرتبط

 تشکیل جلسات اختصاصی ستاد کرونا

 تشکیل جلسات کمیته های فرعی

 نقطه ای   ۴00برگزاری وبینار به صورت تاالر های 



 تحقیقات و فناوری ،اقدامات ستاد وزارت علوم

۵ 

۶ 

۷ 
ابالغ و اجرای کلیه پروتکل های بهداشتی  

 از سوی ستاد ملی  کرونا

  به مراجعین و کارکنان غربالگری اجرای
 نفر ۸00 متوسط طور به روزانه وزارتخانه

برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و  
 مجازی کرونا



 تحقیقات و فناوری ،اقدامات ستاد وزارت علوم

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

شرکت و مراکز پارک های علم و  ۶۲معرفی تولیدات 
فناوری و  دانش بنیان به معاونت تحقیقات و 

 فناوری وزارت بهداشت

تهیه جزوات آموزشی، بروشور و پمفلت برای 
 ۱9-اطالع رسانی بیماری کووید

ابالغ مصوبات ستاد سالمت به دانشگاه ها، 
 موسسات آموزشی عالی و پارک های علم و فناوری

و   ۱9-شناسائی افراد مبتال و مشکوک به کووید
 اجرای پروتکل های تعیین شده



بررسی تحقیقاتی ویروس کرونا در حوزه حقوقی،  ◀
روانشناسی و جامعه شناسی، بهداشت جسم و 

 روان، اقتصادی و سیاسی، دینی و اخالقی

 امکان تشخیص موادضدعفونی کننده  تقلبی ◀

مطالعه بر روی طرح تشخیص سریع بیماری های  ◀
 تنفسی

 

 :  ارائه طرح و مقاله پژوهشی تحت عنوان

 تولید تجهیزات  

 تولید مواد ضد عفونی کننده

 آموزش مجازی

 اقدامات دانشگاه ها در مقابله با شیوع بیماری کرونا

 راه اندازی خط تولید ماسک، گان و دستکش بهداشتی ◀

 تعمیر تجهیزات بخش بستری بیماران کرونایی  ◀

 ساخت کیت تشخیص کرونا ◀

 تب سنج لیزری مادون قرمز ◀

 (مه پاش)ساخت اتاقک ضدعفونی کننده ◀

 

 

 (  بیواتانول)تولید الکل زیستی ◀

 تهیه ژل ضد عفونی دست با مکمل های گیاهی ◀

 ساخت اسپری ضد عفونی کنند دست و سطوح ◀

 تهیه مواد ضد عفونی کننده دوستدار محیط زیست  ◀

 

 طراحی سامانه کالس مجازی ◀



 طراحی و تولید نرم افزار

 :تشکیل کارگروه ها با عنوان

 امور دانشجویان

 اقدامات دانشگاه ها در مقابله با شیوع بیماری کرونا

 مدیریت بحران و سبک های مدیریتی ◀

 حفاظت از کارکنان و محیط کار ◀

 بحران اقتصادی  ◀

 زنجیره تامین و مدیریت ریسک ◀

 

 طراحی سامانه غربالگری صوتی مبتنی بر الگوی سرفه افراد ◀

 19طراحی نرم افزار حجم سنجی ریه بیماران کووید ◀

 طراحی نرم افزار مدیریت برنامه ورزشی در قرنطینه  ◀

 ارائه خدمات دانشجویی به صورت مجازی  ◀

 حضور پزشک در تمامی خوابگاه های دانشجویی  ◀

 کمک به مراجعت تمامی دانشجویان غیر ایرانی  ◀

 ارائه مشاوره تلفنی به دانشجویان  ◀

ارتباط لحظه ای با شورای صنفی دانشجویان،  ◀
 کانون ها و تشکل های دانشگاه

ارائه خدمات مشاوره برای پیشگیری از ابتال به  ◀
 ویروس کرونا

 

 



 منابع انسانی

 اقدامات دانشگاه ها در  مقابله با شیوع بیماری کرونا

کاهش پرسنل کم ضرور و ارائه تسهیالت دورکاری به کارکنان 

 انجام فرایند غربالگری از محل ورودی دانشگاه برای تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان 

ماسک و دستکش و محلول های ضدعفونی و )ارائه رایگان محصوالت بهداشتی فردی
 به کارکنان( بهداشتی

 (خصوصا خدمات دانشجویی)فعالیت تمامی بخش های دانشگاه به صورت مجازی 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کلیه جلسات و محیط های کاری 

لغو تمامی مراسم های مذهبی عمومی و نماز جماعت 

لغو کلیه ماموریت های برون شهری کارکنان 

ارسال نکات آموزشی ابالغ شده به بخش ها 

اطالع رسانی لحظه ای و آموزش کارکنان 

 ضد عفونی و گند زدایی اماکن دانشگاه 

 طراحی نرم افزار دورکاری امن 



 با تشکر از توجه شما


