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بههها کارک هههاک شههه ا ک ههه     
.ک یم موثرتر شوندمی



راریبسیاهزی ا هایسازماک پذیرتر،واثربخش ترکارک انیداشتنباامیدباساالناسازماک ها
.می ک  دشرکتدوره هاایندرتوسعاباامیدباهمکارک اکومی ک  دکارک اکآموزشصرف

ایجادکارک اکرفتاردرتغییرینهایتدرمی ک یماحساسونیستک  دهامیدوارچ داکنتایجاما
.استنشده

چرا؟

ویدمفآک هاازبسیاریاتفاقاکامی شودم تقلفراگیراکبازیادیمفاهیمآموزشیدوره هایاغلبدر
.استمهمهمشرکت ک  دگاکنظراز
کارباراآکچگونان ی دان دواستذهن شاکدرکالسازمفاهی یت ها،کالسپایاکازبعداما

خبریدبیفتاتفاقرفتاردرتغییرآکطیباشیمانتظارکادوره هاییازسادهعبارتبا.بگیرند
یادبایدکاچیزیآکدرصد70ازبیشمی دهدنشاکتحقیقاتاست،واضحهمآکعلتنیست،
 تیسآموزشیدوره هایبرایشانساینکاحالیدرمی افتد،اتفاقآکبکارگیریحیندربگیریم،

.استدرصد10حدود



در دوره هههههای آموزشههههی آکههههادمی   
تخصصههی مههدیریت م ههابن انسههانی 
خبههری از سههخ رانی هههای طههوالنی و 
بحههههی هههههای خسههههتا ک  ههههده و    
آمههوزش هههای یکجانبهها نیسههت، کههل 
فرآی د آموزش هها بها گونها ای کهامال     
ع لیهههاتی و کهههاربردی و مبت هههی بهههر 
فههراهم آوردک فیههایی تهههت تجربهها 
کههردک شههرکت ک  ههدگاک طراحههی    
می شود با گونا ای کا مههارت ههای   

.آک ها را در ع ل توسعا دهد



هامعرفی دوره



6

گری مصاحبا
ایحرفا

کردعمل.استدشواریبسیارکارافرادشناخت
کهایستارهفوقچهرهباماکارکنانازبسیاری

نطباقاگذارندمینمایشبهابتداییمصاحبهدر
ردنکاشتباهترسازمدیرانازبسیاریندارد،
مدتبرایراشغلیهایموقعیتازبرخی

.گذارندمیباقیبالتصدیطوالنی

اطمینانحوزهایندرخودهایتواناییبهاگر
بلقامهارتایننباشید،نگراننداریدکامل

یگرمصاحبهمهارتیادگیری.ستیادگیری
شودیمترشایستهافراداستخدامباعثای،حرفه

.دهدمیافزایشهمراشمانفسبهاعتمادو

ساعت8: طول دوره



7

گری مربی
برای مدیراک

داریمدوستانسان،یکعنوانبهماهمه ی
یمربنقشدرمدیر.بیابیمراخودمانراهکه

کندمیکمکمدیرانبهکهاستجدیدینقش
افرادو جلبهرووآگاهانهگفتگوییککمکبا
مندتوانخودحالتبهتریندرزیستنبرایرا

.کنند

درچطورگیریممییادآموزشیدورهایندر
کنیم؟نقشایفایمربییکجایگاه

همدالنه،وعمیقشنیدنمهارتتمرین
ضاوتقاعتماد،ایجادقدرتمند،سواالتپرسیدن
تریناصلیصریح،اهدافتعیینونکردن
.دهندمیتشکیلرابرنامهاینهایبخش

ساعت16: طول دوره



8

مهارت بازخورد

باااازخورد یکااای از قدرتمنااادترین ابزارهاااای  
.مدیریتی ست

یفراوانآسیب هایبازخوردنامباحالعیندر
کردروییکعنوانبهبازخورداگرمی شودایجاد

بردهکاربتحقیرآمیزوشدهدستکاریتنبیهی،
کهاینجایبهاقدامورشدتعامل،شود

.می یابدکاهشکند،پیداافزایش

صورتبهبازخوردمهارتآموزشیدورهدر
بردیکارمثال هایبرمبتنیوعملیاتیکامال

یکدرمدیریکجایگاهدرچطورمی آموزیم
ازخوردبقدرتمندانهرشد،برمبتنیوامنفضای
دهیم؟

ساعت8: طول دوره



9

معجزه قدردانی

بسیارمی کنیمفکرکهچهآنازقدردانی
.استاثربخش تر

در،قدردانیموضوعزیادبسیاراهمیترغمعلی
نادیدهسازمانمدیرانسمتازمواقعاغلب
درصد65کهگونه ایبه.می شودگرفته

بهتهگذشیکسالظرفکهمعتقدندکارکنان
!ه اندنگرفتقرارقدردانیموردخوبشانکارخاطر

ردقدردانیمعجزهدرکباآموزشیدورهایندر
بهآن هاکردندلبستهوکارکنانعملکرد
ردیکاربوجدیدساده،تکنیک هایباسازمان،
.می شویدآشناکارکنانازقدردانی

ساعت4: طول دوره



10

تیم سازی 
و کار تی ی

شبیهویکسانافرادباال،عملکردباتیم هاییدر
کهرایبی نظیرسهمآن هابلکهنیستندهمبه

برایومی دانندمی کنند،ایجادتیمیکدرافراد
.هستندقائلارزشآن 
نیدمی کپیدارافرصتاینآموزشیدورهایندر
زارهاییاببشناسید،بهترراکارآمدتیمیکتا

به،ریدبگییادرااثربخشتیمیکساختبرای
راراه هاییکنید،فکرتیمداخلدرخودوظایف

مککوکردهپیداتیمدربهترمشارکتبرای
.برسداهدافشبهتیمتاکنید

ساعت8: طول دوره



11

مهارت ارتباطی

یفضایدرکهاستاینماهدفکارگاهایندر
ازکهمدل هاییوابزارهاازاستفادهباواقعی

ابتدااست،گرفتهقرارمااختیاردرموفقتجارب
درکراسازماندراثربخشارتباطاتاهمیت

تمرینراعملیاتیراهکارهایسپسوکرده
ازوریدبافردیکعنوانبهبتوانیمتاکنیم

ابعمیق تریوبهترروابطتعارض،ومجادله
.کنیمایجاددیگران

واستموثرسازمانبرایهمکهدستاوردی
رشدوآرامشبرایموثریقدممی تواندهم

.باشدشرکت کنندگانفردی

ساعت8: طول دوره



12

انگیزش و 
دلبستگی 
سازمانی

ددارنراکارکنانیداشتنآرزویامروزمدیران
سازماندرراخودروحوقلبدست،ذهن،که

.می کنندسرمایه گذاری
لحجادوییحلراهکهاکسیریدلبستگی
انسانیمنابعمدیریتمسائلازبسیاری

.سازمان هاست
ساختگامهفتطیآموزشیدورهایندر

هکمی کنیممرورهمباسازماندررافرهنگی
رد،کخواهدکمکدلبستهکارکنانیخلقبه

هبفعاالنهکهعالقمندیومشتاقکارکنان
تند،هسکاروکسبودیگرانخود،بهبوددنبال

یکدرومی کنند،مطرحجدیدایده هایکاردر
.می دانندکاروکسبصاحبراخودعبارت

ساعت8: طول دوره



ی

13

مدیریت م ابن 
انسانی برای 

مدیراک غیر م ابن 
انسانی

کههستندتوهمیدارایمدیرانازبسیاری
همتاسفاناست،سادهامریهاانسانمدیریت
منابعمدیریتحوزهدرکمیبسیارمدیران
وشیرهمانازبسیاریوانددیدهتعلیمانسانی

ادهاستفاندشدهمدیریتآناساسبرخودکه
خطاوآزمونازهمدیگرایعدهکنند،می

کنندمیاستفاده
برایانسانیمنابعمدیریتآموزشیدوره

کامالصورتبهانسانیمنابعغیرمدیران
بهاستشدهطراحیعملیاتیوکاربردی
اینیطباانسانیغیرمنابعمدیرانکهگونه ای

منابعمدیریتمهارت هایباشندقادردوره
پیادهعملدرودادهتوسعهراخودانسانی
.نمایند

ساعت16: طول دوره



ی

14

ش اخت 
ا ترتیحات فکری ب

HBDIمدل 

HBDI       برگرفته از ناام مبادع آن ناد هرماان مختصار
HerrmannBrainDominanceشده ی عبارت

Instrument این مدل بر اسااس کاارکرد  . می باشد
ساان  مغز طراحی شده است و به شکلی استعاری مغاز ان 

را به چهار بخش تقسایم مای کناد و بارای هار بخاش       
 فاردی  با توجه به اینکه هار . ویژگی هایی را ارایه می کند

ل، دارای ویژگی های غالب در کدام ربع است، نوع تحلیا 
ناابراین  تصمیم گیری و رفتار متفاوتی را خواهد داشت، ب

در شغل ها یا تیم های خاصی می تواناد موفاق تار عمال    
زی و کند، نحوه شنیدن، ارتباط برقرار کردن، برناماه ریا  

وع تحلیل او متفاوت است پاس باا دانساتن ایان موضا     
ار کرده و می توانیم بهتر و اثر بخش تر با هم ارتباط برقر

.یا تیمی از افراد را راهبری کنیم

ساعت8: طول دوره



نمایش و تحلیل  
فیلم و مطالعات 

موردی

بهره گیری از ابزارهای  
شبیه سازی

. 

آموزش کاربردی
و عملیاتی

گواهینامه 
پایان دوره

هاهای برتستا دورهویژگی



.هایی کا در این مسیر با ما اعت اد کردندبرخی از سازماک



ایههههن دوره ههههها بهههها 
صههورت اختصاصههی  
بههههههههرای تههههههههیم  

های متقاضیسازماک
.شودبرگزار می



ها و یا نیاز با در صورت نیاز با کسب اطالعات بیشتر در خصوص این دوره
.در واتساپ در ارتباط باشید09011771504ها با ش اره تلسا معرفی دوره



در ارتباط بمانیم

26768266-021

Sonya.jalali@gmail.com

www.hrmacy.ir

09011771504

hrmacy.ir



آکادمی تخصصی مدیریت م ابن انسانی
ای شدکمسیر حرفا


