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 هدیریت هٌابع اًساًی طرح درس
 

 مارآفزیٌیگزٍُ آهَسضی:             مارآفزیٌیرضتِ تحصیلی:             هْذی سیَدار ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس:

 

 مارضٌاسیهقطغ:      

 

 (Human Resource Management) هذیزیت هٌاتغ اًساًیػٌَاى درس تِ طَر ماهل: 

                          □مار آهَسی                 □  ػولی                 ■زی  ًظًَع درس:                 

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  تنَیٌی            ■زحلِ ای  ه          :هزاحل ارسضیاتی

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گشیٌِ ای                  ■تطزیحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى هیاى تزم

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گشیٌِ ای                  ■تطزیحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى پایاى تزم

 



 ضرحی از درس:
 

اًساًی ػثارت است اس ضٌاسایی، اًتخاب، استخذام، تزتیت ٍ پزٍرش ًیزٍی اًساًی، تِ هذیزیت هٌاتغ 

 ٍظایف گستزش ٍ اًساًی هٌاتغ هذیزیت ٍجَدی فلسفِ تغییز دلیل تِ هٌظَر ًیل تِ اّذاف ساسهاى.

 هٌاتغ هذیزیت است السم، پزسٌلی هسائل اس هذیزیت ٍ ساسهاى هسائل جذاًاپذیزی، ّوچٌیي ٍ آى

مسة ٍ  راّثزدی ّای گذاری سیاست ٍ هْن ّای ریشی تزًاهِ در یل تخص هحَری ػٌَاى تِ اًساًی

 .تاضذ دخیل ّا ساسهاىمارّا ٍ 

 

 

 

 :درس كلی اهداف
 

 اّویت ٍ مارتزدّای هذیزیت هٌاتغ اًساًی ،هثاحثهفاّین، تطزیح  -

 در ساسهاى تا تَجِ تِ رًٍذّای هلی ٍ تیي الوللی هذیزیت هٌاتغ اًساًیًقص  -

راّثزدّای ّای مارآفزیي ٍ در ساسهاى هذیزیت هٌاتغ اًساًیمیذ تز ًقص ٍ مارتزدّای أت -

 مارآفزیٌی ضزمتی.

 

 

 

 درس: تدریس اصلی هٌابع

 

 درسی اسالیذّای 

 سوتاًتطارات : تْزاى .اًساًی هٌاتغ هذیزیت (.9331) اسفٌذیار، سؼادت. 

  تْزاى: اًتطارات غشال .هذیزیت هٌاتغ اًساًی ٍ اهَر مارمٌاى(. 9331)سیذجَادیي، سیذ رضا.   

  ،سپاسی ٍ داریَش غالم . تزجوِ ًاصز هیزپزٍرش راّثزدی هٌاتغ اًساًی(. 9331)ٍالتَى، جاى

 تْزاى: اًتطارات اًجوي هذیزیت هٌاتغ اًساًی.  .سادُ



 تزجوِ  .هذیزیت اهَر مارمٌاى ٍ هٌاتغ اًساًی (.9339) ضیوَى ال دٍالى ٍ رًذال اس ضَلز

 هزمش آهَسش هذیزیت دٍلتی.  تْزاى: .هحوذ ػلی طَسی ٍ هحوذ صائثی

 ( 9331آرهستزاًگ, هاینل). تزجوِ خذایار اتیلی ٍ حسي  .راّثزدّای هذیزیت هٌاتغ اًساًی

 فزا.اًطارات هًَقی، تْزاى: 

 هؤلفیي اًتطارتتْزاى:  .هذیزیت هٌاتغ اًساًی (.9331) حاجی مزیوی، ػثاس ٍ حسي رًگزیش. 

 تزجوِ ػلی پارسائیاى ٍ سیذ هحوذ اػزاتی .هثاًی هذیزیت هٌاتغ اًساًی(. 9333) دسلز، گزی .

 ّای فزٌّگی. تْزاى: دفتز پژٍّص

 داًطگاُ فزدٍسی.  اًتطارات :هطْذ .هذیزیت هٌاتغ اًساًی (.9331) اهلل دػایی، حثیة 

 ،آهَسش هزمش :تْزاى. آقا آل فزیذُ تزجوِ .اًساًی هٌاتغ هذیزیت .(9333) هارك سیٌچز 

 .دٍلتی هذیزیت

 سال تحصیلی ًین طَل در ضذُ هؼزفی هؼتثز متة ٍ هقاالت سایز 

 

 

 

 

 

 

 اهداف ٍ هَضَعات جلسات درسی

 هباًی، پيطيٌه ٍ چطن اًداز هدیریت هٌابع اًساًی

 19در قزى س هذیزیت هٌاتغ اًساًی تغییزات پیص رٍ ٍ چطن اًذا 

 ّای مارآفزیي ٍ مسة ٍ مارّای مَچلچطن اًذاس هٌاتغ اًساًی در ساسهاى 

 ها ٍ هعيارهاي ارزیابی هدیریت هٌابع اًساًی ٍظایف، ًقص 

  فؼالیتْای هذیزیت هٌاتغ اًساًیٍظایف ٍ 

 ّای هذیزاى هٌاتغ اًساًیًقص 

 ّای ارسیاتی هذیزیت هٌاتغ اًساًیهؼیار 



  ّای مارآفزیٌاى در مٌار سایز ًقصًقص هذیز هٌاتغ اًساًی 

 هاي هدیریت هٌابع اًساًی در هسير رضد سازهاى هاي كارآفریيًقص

  ِمسة ٍمار جذیذ ایجادمارآفزیي در ًقص هذیز هٌاتغ اًساًی در هزحل 

 ر هزحلِ رضذ اٍلیِ )پیص اس تلَؽ(مارآفزیي در ًقص هذیز هٌاتغ اًساًی د 

  در هزحلِ تثثیت یا تلَؽ مسة ٍمار جذیذمارآفزیي در ًقص هذیز هٌاتغ اًساًی 

 مارآفزیي در ًقص هذیز هٌاتغ اًساًی در هزحلِ تَسؼِ ٍ رقاتت یا افَل 

 طراحی ٍ تحليل ضغل

 اّذاف ٍ اّویت طزاحی ٍ تحلیل ضغل 

 ّای اساسی طزاحی ضغل ٍیژگی 

 ّای طزاحی ضغل رٍش 

 اًذاسی ٍ رضذ  هختلف راُ هسائل تجشیِ ٍ تحلیل ٍ طزاحی ضغل در فزایٌذ مارآفزیٌی یا هزاحل

 مسة ٍ مار جذیذ

 ًياز كارگواري ٍ گردآٍري اطالعات هَرد به ،گسیٌص

 ّای هذیزیت هٌاتغ اًساًیٍ راتطِ آى تا سایز فؼالیت ،مارگواری اّویت گشیٌص ٍ تِ ٍ هقاصذ 

 ِیرمارگوا اطالػات هزتَط تِ گشیٌص ٍ ت 

 هزامش ارسیاتی 

 ِمارّای مَچلمارگواری در مسة ٍ  گشیٌص ٍ ت 

 ِگیزی ماهیاتی ضغلی؛  ّای اًذاسُمارگواری )دضَاری مارتزد اطالػات در گشیٌص ٍ ت

ّای گشیٌص ٍ  مارگواری ٍ ػذالت استخذاهی؛ ارسیاتی تصوین گیزی در گشیٌص، تِ تصوین

 مار ٍ دٍرُ تَجیْی( پذیزی افزاد تاسُ گواری مارمٌاى؛ هسائل جاهؼِمار تِ

 سازهاى هاي كارآفریيآهَزش كاركٌاى در 

  ٍ آهَسش ضغلی  هشایایاصَل 

 ّای فزدا ٍ یادگیزی در ساسهاى آهَسش 

 ّای مارآفزیي ًقص ٍ راّنارّای آهَسش در ساسهاى 

 پرٍرش هدیراى

 فزایٌذ پزٍرش هذیزاى 



 ّای مارآفزیي ش هذیزاى در ساسهاىهسائل پزٍر 

 سٌجص اثزتخطی آهَسش 

 ارزضيابی عولكرد كاركٌاى

  ،ّا ٍ اّویت ارسضیاتی ػولنزد هفاّین، ّذفتؼاریف 

 سایز ٍظایف هذیزیت هٌاتغ اًساًی راتطِ ارسضیاتی ػولنزد تا 

 فزایٌذ، هٌاتغ ٍ هثاًی ارسیاتی ػولنزد مارمٌاىهشایا ، 

 هاي كارآفریي هاي آى در سازهاى هاي ارزضيابی عولكرد كاركٌاى ٍ دضَاري رٍش

 ّای ارسضیاتی ػولنزد مارمٌاى رٍش 

  ّای مارآفزیي ارسیاتی ػولنزد در ساسهاىهسائل 

 ّای درًٍی ارسضیاتی ػولنزد، طزاحی ًظام  مارتزد اطالػات در ارسضیاتی ػولنزد )تؼارض

 ساسی ػولنزد( ّای تِساسی ػولنزد، استزاتژی ارسضیاتی، هصاحثِ ارسضیاتی، تِ

 هسير پيطرفت ضغلی

 تؼاریف ٍ هفاّین 

 اّویت هسیز پیطزفت ضغلی 

 سًذگی ٍ هسیز پیطزفت ضغلیزفت در پیط 

 ت ضغلیّای هسیز پیطزف ریشی ًظام طزح 

 ّای مارآفزیي ّای هسیز پیطزفت ضغلی در ساسهاى هسائل ٍ دضَاری 

 هاي كارآفریي هاي حقَق ٍ دستوسد ٍ هسائل آى در سازهاىًظام

 هثاًی حقَق ٍ دستوشد ٍ هقاصذ ٍ اّویت ًظام پزداخت 

  هذیزیت هٌاتغ اًساًیراتطِ پزداخت تا سایز ٍظایف 

 تأثیز هحیط در ًظام پزداخت 

 ّای مارآفزیي ل هذیزیت حقَق ٍ دستوشد در ساسهاىئهسا 

 هاي گرٍهی كاررٍابط كار ٍ پيواى

 رٍاتط مار 

 گزایی ّای اتحادیِ ّذف 

 ِای ّای حزفِ ّا ٍ اًجوي جایگاُ مًٌَی اتحادی 



 ّای گزٍّی مار پیواى 

 ّای گزٍّی مار ّذف ٍ گستزُ پیواى 

 ّای گزٍّی مار تٌظین پیواى 

 ّای گزٍّی مار ل پیواىئرًٍذّا ٍ هسا 

 


