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٩٧سال  دانايي پارس آكادمي منابع انسانيدوره هاي    

يبرگزار يختار  رديف عنوان دوره مدت زمان دوره 
محل آكادمي دردر طول سال   

 در طول سال به صورت اختصاصي
ساعت ١٦  ١ توسعه استراتژي تعلق سازماني 

محل آكادمي دردر طول سال   
اختصاصيدر طول سال به صورت  ساعت ١٦   ٢ تربيت استراتژيست سرمايه انساني 

محل آكادمي دردر طول سال   

ساعت ١٦ در طول سال به صورت اختصاصي  ٣  Strategic HR Business Partnerتربيت  

محل آكادمي دردر طول سال   

ساعت ١٦ در طول سال به صورت اختصاصي  برنامه ريزي و كشف استراتژيك استعداد 
هبردي)كارفرما، برنامه ريزي، شناسايي، ارزيابي و جذب استعداد به صورت را(برندينگ   

٤ 

محل آكادمي دردر طول سال   

ساعت ١٦ در طول سال به صورت اختصاصي  ٥ برنامه ريزي و مديريت جانشين پروري 

محل آكادمي دردر طول سال   

كوچينگ و منتورينگ تحول آفرين در عمل توسعه مهارتهاي   ساعت ١٦ در طول سال به صورت اختصاصي  ٦ 

محل آكادمي دردر طول سال   

 در طول سال به صورت اختصاصي
روزه به همراه بهينه  ١٠

 ٧ توسعه رهبري سازماني استراتژيك كاوي در خارج از كشور

محل آكادمي دردر طول سال   

 در طول سال به صورت اختصاصي
ساعت ٨ آنموبينگ سازماني و مقابله با    ٨ 

محل آكادمي دردر طول سال   
ساعت ٨ در طول سال به صورت اختصاصي  ٩  )HR Techسمينار تكنولوژي هاي منابع انساني ( 

محل آكادمي دردر طول سال   

 در طول سال به صورت اختصاصي
ساعت ١٦ سازماني پروژه تيريمد   ١٠ 

محل آكادمي دردر طول سال   

 در طول سال به صورت اختصاصي
ساعت ٨ يپروژه مهارت يريتمد   ١١ 

 آموزش هايآكادمي منابع انساني آمادگي دارد با برگزاري 
اختصاصي دوره هاي خود براي سازمان ها در توانمندسازي و 

 مشاركت نمايد.ها انساني آن  سرمايهتوسعه 
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 با مفاهيم ند تاكي دوره دو روزه توسعه استراتژي تعلق سازماني فرصت منحصر به فردي را براي شركت كنندگان دوره فراهم م

با  محيط كاري در يك ، مدل ها و ابزارهاي نوين آن، ارتباط با استراتژي هاي سازمان به عنوان يك مزيت رقابتيتعلق سازماني

ماني، ج تعلق سازل نتايندن دوره مخاطبين مهارت هايي نظير طراحي ابزار و تحصيعملكرد باال و بهره ور آشنا سازد. پس از گذرا

 د.تهيه و پياده سازي برنامه هاي عملياتي و سازگاري آن با استراتژي هاي سازمان خواهند كر

: سرفصل هاي دوره  

  زمانييزان تعلق سامنحوه اجرا و سنجش 

  كاوي و بررسي وضعيت جهاني و شركت هاي پيشروبهينه 

  تدوين و اجراي برنامه عملياتي و استراتژيك ارتقاء سطح

 تعلق سازماني

 مفاهيم، ابزارها و مدل هاي نوين تعلق سازماني 

 رابطه تعلق سازماني با عملكرد كاركنان و سازمان 

 تدوين گزارش بازخورد وضعيت تعلق سازماني 

 تاريخ برگزاري :

  پارس يدر محل آكادمي منابع انساني داناي٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي  بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

  

 دوره توسعه استراتژي تعلق سازماني        
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با  ينابع انسانم يراتژجهت هم راستا كردن است در كارشناسان مربوطه ييتوانا يجادجهت ا يمنابع انسان يستاستراتژ يتدوره ترب

 ي،نسانا يروين يكژستراتا يزيتوسعه استعداد، برنامه ر يهمانند استراتژ يمنابع انسان يعملكرد يها ياستراتژ ينكسب و كار، تدو

انش در د كسبه از ستفاداكند تا با  يكمك م يدوره به كارشناسان منابع انسان ينباشد. ا يم يانسان مايهسر يارتقاء تعلق سازمان

  .يندنما يكارزش افزوده استراتژ يجاددر سازمان خود ا يمنابع انسان ياتيعمل يمورد مدل ها و روش ها

 

 سرفصل هاي دوره :

 ع پارادايم ها و روندهاي نوين در حوزه استراتژيك مناب

 انساني

 رويكرد  برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني 

  مفهومEVP ،ارزش پيشنهادي كاركنان 

 بهينه كاوي و بررسي اقدامات شركت هاي پيشرو در حوزه 

 انساني استراتژي منابع

 

 ژيك منابع انسانيمفاهيم مديريت استرات 

  مدل ها و ابزارهاي تدوين استراتژي منابع انساني

 و مديريت استعداد

  ارتباطات و تفاوت هاي استراتژي كسب و كار و

 منابع انساني

  تدوين استراتژي منابع انساني در عمل و خلق

 ارزش در سازمان

 

 تاريخ برگزاري :

  پارس يادمي منابع انساني دانايدر محل آك٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهطول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان در 

  

 تربيت استراتژيست سرمايه انسانيدوره         
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ايستگي و شه كسب ببا توجه به تغيير نقش كاركردهاي مديريت منابع انساني در سازمان ها متخصصين منابع انساني نيز نياز 
از اتي مي باشد و روزه رويكرد بسيار مهم و حي ١يك استراتژيك بودن منابع انساني مهارت هاي جديدي هستند. ايفاي نقش شر

د نياز مورچه شايستگي هايي  داراي  چه نقشي مي باشد،   HRBPزيادي در خصوص اينكه يك ديگر اختالف نظرهاي سوي 
هاي مورد  با هدف توسعه دانش و مهارت  SHRBPاين نقش چيست روبرو هستيم. دوره تربيت يف است و مسئوليت ها و وظا

اط كسب و كار و درك مفاهيم كسب و كار و برقراري ارتبكه آنها را قادر به   HRBPنياز براي تبديل شدن به يك كارشناس 
 منابع انساني شود طراحي شده است.

 

 سرفصل هاي دوره:

  شايستگي هاي مورد نيازHRBP 

 تقويت دانش مالي 

  معماري نقشHRBP 

 

 و مدل هاي مفاهيم HRBP 

 تقويت هوش كسب و كار 

 يل داده هاي استراتژيك و تقويت مهارت هاي تحل

 منابع انساني

   بررسي نقشHRBP در شركت هاي پيشرو 

 

 تاريخ برگزاري :

  پارس يدر محل آكادمي منابع انساني داناي٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي  بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

  

   

 Strategic HR Business Partnerدوره تربيت         
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رتقاء اي انساني، ز نيرودوره برنامه ريزي و كشف استراتژيك استعداد يك دوره كامل و جامع در خصوص برنامه ريزي استراتژيك نيا

ايستگي ويكرد شرها و مدل هاي نوين شناسايي استعداد و سنجش و جذب استعداد به صورت راهبردي و با ، روش برند كارفرما

 محور مي باشد.

 سرفصل هاي دوره :

 ر مفاهيم و تكنيك هاي ارتقاء برند كارفرمايي د

 راستاي جذب استعداد

  استخدام شايستگي محور( تدوين و مصاحبه مبتني

 بر شايستگي)

  طراحي مدل جامع برنامه ريزي و كشف استعداد

 متناسب با سازمان

  روش ها، مدل ها و ابزارهاي برنامه ريزي نيروي

 انساني

 منابع و ابزارهاي نوين استعداد يابي و كارمنديابي 

 اصول و تكنيك هاي هد هانتينگ 

 بهينه كاوي و آشنايي با مدل هاي سازمان پيشرو 

 

 اريخ برگزاري :ت

  پارس يحل آكادمي منابع انساني دانايدر م٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

  

 برنامه ريزي و كشف استراتژيك استعداد  
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امروزه در راستاي موفقيت در ميط رقابتي، سازمان ها نياز به يك استراتژي مناسب جهت شناسايي و توسعه افراد با استعداد و 

ن پروري ريت جانشيو توسعه رهبران آينده سازمان دوره برنامه ريزي و مدي رهبران آينده خود دارند. در راستاي شناسايي

ي فراهم مي كند.ري و اهداف سازمانكاربردي براي يكپارچه و همراستا سازي استراتژي هاي توسعه رهب ارچوباستراتژيك يك چ  

 سرفصل هاي دوره :

  مشاغل كليدي و حياتيروش هاي شناسايي 

 ارزيابي استعدادها و تشكيل مخزن استعداد 

  مديريت چالش هاي طرح جانشين پروري و ارائه

 بازخورد موثر

 مفاهيم، مدل ها و ابزارهاي مديريت جانشين پروري 

 روش هاي شناسايي افراد مستعد 

  تدوين طرح توسعه فردي(PDP)  توسعه  حو طر
 سازماني براي مخزن استعداد

  
 

 مطالعه موردي، بهينه كاوي و آشنايي با مدل هاي 
 سازمان هاي پيشرو

  
 اريخ برگزاري :ت

  پارس يدر محل آكادمي منابع انساني داناي٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

  

 يپرور ينجانش يريتو مدبرنامه ريزي   
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نند. به فق تربيت كه و موكسب مهارت هاي مربيگري و منتورينگ به افراد و سازمان كمك مي كنند تا منابع انساني پويا، ياد گيرند

ينگ ري و منتورمربيگ ترين روش هاي توسعه منابع انساني و توسعه رهبري اين دوره به مخاطبين، مهارت هاي عنوان يكي از اصلي
  .را در سطح جهاني و به صورت كاربردي مي آموزد

 سرفصل هاي دوره :

 در عمل ينگكوچ يحرفه ا يتصالح ١١ 

 ينددر فرآ يسم يدوركردن فكرها يچكونگ يانب 

 ينگكوچ

 در  كوچ منتور يو توسعه مهارتها يعمل ينتمر

 سازمانها

 بر اساس مدل  يابيدر( تفكر خالق ) ارز يكار عمل

 يريبر اساس ارائه تصو يو كار مشاركت يكپاتر

   يها در عمل برا يافتهاز  يكشمات

 يانو ب ينگو منتور ينگكوچ يتفاوت ها يانب 
 يتوسعه فرد يها يكتكن

 ياندر عمل و ب ينگكوچ ينو ذكر قوان يكار عمل 
 GROW , ARROWچون  يها يكتنكن

 در سازمانها ينگكوچ يگاهجا 
 گوش  ينهفته و توسعه مهارتها ياستعدادها يانب

 يو پرسشگر يكردن، همدل

  

 اريخ برگزاري :ت

  پارس يدر محل آكادمي منابع انساني داناي٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

   

 در عمل ينتحول آفر ينگو منتور ينگكوچ يتوسعه مهارتها  
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سرمايه هاي  ) مديران سازمانها، توسعه و بالندگيLeadership Development( امروزه توسعه مهارتهاي رهبري   

  اتي است. و حي انساني، بهبود رفتار فردي و جمعي كاركنان و مديران و درنهايت بهبود عملكرد سازمان بسيار مهم

 & Center for Strategyبر اين اساس، موسسه دانايي پارس با همكاري مركز استراتژي و رهبري هلند (

Leadershipتوسعه  "توسعه اي-اولين بار در كشور مبادرت به طراحي و برگزاري برنامه بين المللي آموزشي ) براي

مطابق با استانداردهاي بين المللي با حضور اساتيد به نام داخلي و خارجي در سه  "رهبري سازماني استراتژيك 

هاي خارجي نموده است. اين برنامه آموزشي كشور ايران، هلند و آلمان به همراه بهينه كاوي و بازديد از بهترين شركت 

توسعه اي با هدف تسلط مديران و متخصصان به اصول و مباني رهبري، مهارت و شايستگي هاي مورد نياز رهبري،  –

كوچينگ و منتورينگ، رهبري سازمان هاي پيچيده، رهبري تيم، رهبري استراژيك، مديريت و رهبري تغيير، رهبري در 

  مي باشد.مهارت هاي به روز در كالس جهاني  ل و نهايتا تربيت رهبران سازماني باعصر تحول ديجيتا
 

  سرفصل هاي دوره :

 ارتباطات مديريتي 
 رهبري اثربخش 
 رهبري تيم 
 رهبري مديريت استراتژيك تغيير 
  يراناز پروژه هاي تعريف شده توسط فراگدفاع 

  

 ضرورت رهبري 
 كوچينگ 
 رهبري مبتني بر عملكرد 
 رهبري سازمان هاي پيچيده 
 رهبري تحول ديجيتال 

 اريخ برگزاري :ت

  پارس يدر محل آكادمي منابع انساني داناي٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

   

  يكاستراتژ يسازمان يتوسعه رهبر  
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وما بينگ كه عمهد. موبيني  را در سازمانها و محيط هاي كسب و كار  ارائه مي داي  غير قابل پيش، تصور و تجسم آيندهموبينگ

ة اركان، ن بحران هماز اي هم بگيرد. براي عبور د گاهي ممكن است وجهة عيني، عملي و واقعيوجهه نامرئي، مارموزانه و پنهاني دار

قابله با مسازي سازمانها براي  براي حركت به سوي تعالي و آماده هاي موبينگزمند شناسايي گام نيا هاها و سازمان دستگاه 

ر گروه به خصوص د ءار سوموبينگ هستند. تقريبا بايد همه افراد اعم از مديران  و كاركنان با مضرات موبينگ آشنا شوند و از آث

 هستيم. نيازمند اهتمام بيشتري در بسيج منابع هايي چون زنان

  سرفصل هاي دوره :

 ينگخاموش موب يها ياستراتژ 
 زنان و دامنه گسترده تر ينگموب ، 
 ينگو موب يرانمد 
 در مشاغل يو دگرگون ينگموب 
 ينگموب يانبازتاب رفتار قربان 
 كرد؟ يدچه با ينگشده موب يحل سازمانده يبرا 

  

  

 يو حكومت دار يفلسف ي،دولت ها و مبان ينگوبم 

 ينگموب يو اجتماع يفرد يها يبآس 

 ينگو موب يستگيهرم شا 

 در جهان ينگموب يقيتطب يتوضع 

 رابطه وجود دارد؟ يتو جنس ينگموب ينب ياآ 

 كنند؟ يرا موب م يگرد يبرخ يچرا برخ 

 ينگو موب يارزش يمبان 

 اريخ برگزاري :ت

  در محل آكادمي منابع انساني دانايي پارس٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

   

 و مقابله با آن يسازمان ينگموب
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ر حال دنساني نيز نابع اوجه به تغييرات عظيم تكنولوژيكي و ظهور پارادايم هاي نوين در عرصه تكنولوژي پلتفرم هاي صنعت مبا ت
سئله مهمترين م نتيجه ژي، تجارب استفاده از اين تكنولوژي ها و طراحي هاي آن، متحول شده و درتغيير مي باشد. انواع تكنولو

وز كارايي دنياي امر اني دريعني نحوه مديريت منابع انساني در محيط كار نيز تغيير كرده و استفاده از سيستم هاي سنتي منابع انس
اي به فرد بر به منصرمذكور، سمينار تكنولوژي هاي منابع انساني يك تجرو اثربخشي الزم را نخواهد داشت. با توجه به موارد 

يق فزار از طراده نرم انساني، رهبران سازماني، موسسات كشاوره منابع انساني و موسسات توسعه دهنمديران و كارشناسان منابع 
  روندهاي نوين و آخرين محصوالت و خدمات صنعت منابع انساني ايجاد خواهد كرد.

  

  سرفصل هاي دوره :

 روندهاي تكنولوژي منابع انساني : گذشته تا آينده 

 نقش تكنولوژي در تحول منابع انساني  

  ،ملكرد، عديريت ممعرفي  تكنولوژي هاي نوين منابع انساني در حوزه هاي جذب و استخدام، بهره وري نيروي انساني
 و ... مديريت استعدادبرند كارفرمايي، تعلق و نگهداشت كاركنان، 

 تاريخ برگزاري :

  در محل آكادمي منابع انساني دانايي پارس٩٧در طول سال 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

   

 )HR Techسمينار تكنولوژي هاي منابع انساني (
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تباط بهتر به منظور ار يراهكاراست و  Enterprise Project Managementمخفف عبارت  EPM اي يپروژه سازمان تيريمد

  پروژه است. رياعضا و مخصوصًا مد يپروژه برا نيدر ح

 

  سرفصل هاي دوره :

 افزاركار با نرم Project Server 2013 

 پروژه تيكار با سا SharePoint 
 يتوسعه و نگهدار ،ياندازموفق در راه اتيتجرب 

Project Server  

 راهكار  يمرور كلEPM  راهكار وMicrosoft PPM 

 رها دسبد پروژه تيريمد MS PPM  

 در يريگگزارش يبا ابزارها ييآشنا MS PPM  

 

 تاريخ برگزاري : 

 در محل آكادمي منابع انساني دانايي پارس٩٧ تير ماه 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

  

  

 

   

 يپروژه سازمان يريتمد
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و  زمان نه،يزهعامل  سه نيو موجه، ب ياقتصاد يبه تعادل يابيدست يپروژه، برا رياست، در جهت حفظ مس ينديفرا مديريت پروژه،
نترل پروژه ك تيريمد . در واقعرديگيمهم كمك م نيخاص خود، در انجام ا يهاكيپروژه، كه از ابزار و تكن ياجرا نيدر ح ت،يفيك

ل و طرح عل صيخكه هنگام خروج از برنامه بتوان با تش يپروژه است، به طور يشده برا نيو كامل برنامه تدو قيدق ياجرا
  . نگه دارد خود يو اصل هياول ريحالت ممكن در مس نيكتريپروژه را به نزد تها،يفعال نيترياقتصاد

ا از رهارت تجربه و م  ميشده و فرصت كسب مستق نيتدو ياست كه توسط شركت گپس فر يمدل آموزش يپروژهء مهارت تيريمد
دهد.  يمروژه قرار پ تيريدافراد فعال در پروژه ها و عالقمندان به حوزهء م اريپروژه در اخت تيريافراد مجرب در حوزه ء مد قيطر

 ه ها پروژهدهدهء شاپروژه كه حاصل تجربه و م تيريپركاربرد مد يها و مهارت ها يتئور زروش مخاطبان با آن قسمت ا نيدر ا
مونه ن يبررس قيرطا از رخود  يموثر آموخته ها يو اجرا يريبه كارگ ييشوند، و توانا يباشد آشنا م يم يالمل نيو ب يداخل يواقع
 برد. يباال م يوهگر يشده، و كار ها يساز هيشب يها تيو موقع طيشرا ،يواقع يها

  

  سرفصل هاي دوره :

 يديكل فيپروژه و تعار تيريمد  
  روز اولمدير پروژه و  
  ماه اولمدير پروژه و  
  مسئوليت هاي هفتگيمدير پروژه و 
 مسئوليت هاي سه ماهانه مدير پروژه و 

  

  

 مورد استفاده در گپس  يبا مدل مهارت  ييآشنا
 ي فر

  ورود به پروژهاز  قبلمدير پروژه و 
  هفته اول مدير پروژه و 
  مسئوليت هاي روزانهمدير پروژه و 
  مسئوليت هاي ماهانهمدير پروژه و 
  مسئوليت ها درپايان پروژه مدير پروژه و

  

 تاريخ برگزاري :

 در محل آكادمي منابع انساني دانايي پارس٩٧ مرداد ماه 

  صورت اختصاصي بهدر طول سال به درخواست سازمان ها در محل سازمان 

 

 

 

 يپروژه مهارت يريتمد


