
 برنامه ريزي نيروي انساني 



 اًداف هلي

1. اًميت برهامي ريزي هيروي اهشاهي   

2.  تػاريف و مفاًيم هلي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

3.  روظٌاي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

4.  اصتفادى از مدل در برهامي ريزي هيروي اهشاهي

5.  صياصتٌا و خط مطيٌاي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

6.  هاربرد برهامي ريزي هيروي اهشاهي در صازمان  



 مكدمي 

 اًداف جٌت هيو بي  موابع اهشاهي مٍرد هيازبرهامي ريزي هيروي اهشاهي هي  
مي هوود، مديران صازماهي را لادر  مدتي پيض از هياز والػي پيض بيويرا  صازماهي

 هيو بي اًداف صازماهيرا در زماهٌاي مواصب براي  گامٌاي ضروري مي صازد هي 
. بردارهد  



 مزاياي برهامي ريزي هيروي اهشاهي 

 يودۀ صازمان  
 
اي پرصولي ا مطخع هردن هياًز  

 امنان اصتفادۀ غكالي  ي،صٍدمود و بٌيوۀ موابع اهشاهي را براي صازمان و مديريت 
.ميشر مي صازد  

 يودۀ صازمان بطٍر مؤثري 
 
فػاليتٌاي موابع اهشاهي را با اًداف و برهامي ًاي ا

.ًماًوگ مي هود  



 مزاياي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

 .ًزيوي ًاي پرصولي صازمان را تكليو مي دًد   

 .صيشتمٌاي اطالغاتي مديران، باالخع مديران موابع اهشاهي را تكٍيت مي هود  

 .برهامي ًاي گٍهاگٍن مديريت پرصولي را ًماًوگ مي همايد  



 اًميت برهامي ريزي هيروي اهشاهي

 از اًميت ويژى اي برخٍردار  هيروًاي اهشاهياز ميان موابع مصروفي در صازمان،  
ن،  غدم تٍجياصت و 

 
پايي ًاي صازمان و مديريت را در صطح خرد و هالن بي ا

.متزلزل خٍاًد همٍد  



 تػريف 

 يوديغبارت اصت از  
 
ن صازماهٌا اطميوان مي يابود هي  فرا

 
ٍع و ميزان هي بٍصيلۀ ا ه

يودى
 
و موابع اهشاهي مٍجٍد  در اختيار دارهدرا  هيروي اهشاهي مٍرد هياز در خال و ا

يودى،در 
 
در صازمان لرار مي گيرهد و  زمان مواصب و در جاي مواصبو مٍرد هياز ا

مي  جٌت هيو بي اًداف صازماهيبي اهجام وظايف و مشؤليتٌاي خٍيض در  لادر
.باظود  



 هاربرد برهامي ريزي هيروي اهشاهي در صازمان 

1. ٍع و ميزان هيروي  يودۀ صازمان جٌت تػيين ه
 
تجزيي و تدليو برهامي ًاي ا

 اهشاهي مٍرد هياز 

2. ٍع هيروًاي اهشاهي مٍجٍد در بازار هار ورد ميزان و ه
 
 برا



 هاربرد برهامي ريزي هيروي اهشاهي در صازمان

3. يودى  
 
 تطبيق غرضي و تكاضاي هيروي اهشاهي در ا

4. مٍزش موابع 
 
تػيين صياصتٌا،خط مطيٌا و اصتراتژيٌاي جذب، گزيوض، ا

 اهشاهي مٍرد هياز جٌت هيو بي اداف و برهامي ًاي صازماهي 

 



 مرتبط صاختن برهامي ريزي هيروي اهشاهي با
برهامي ريزي اصتراتژيم    

اًداف هٍتاى مدت و •
 بلودمدت 

 ظيٍى ًا و مراخو •
برهامي ريزي   

 اصتراتژيم

برهامي ريزي هيروي   
 اهشاهي 

 تجزيي و تدليو ظغو•

 هارگزيوي •

 اهتخاب •

مٍزش •
 
 ا

 اهتكال •

 ترفيع •

 تطٍيق  •



 گامٌاي اوليي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

 تجزيي و تدليو و ظواخت اًداف و برهامي ًاي صازماهي 

 ن
 
 بررصي ضايػات پرصولي و ختي االمنان هاًض ا

 تٍجي بي روهد پيطرفتٌا در غلم و تنوٍلٍژي 

 يودى و اهجام تجزيي و
 
وري اطالغات،پيض بيوي هيروي اهشاهي مٍرد مياز در ا

 
جمع ا

ماري و رياضي 
 
 تدليلٌاي ا



 تػيين اصتراتژيٌاي برهامي ريزي هيروي اهشاهي

 غبارت اصت از تٌيي و توظيم يم طرح هلي جٌت تلفيق، ترهيب و تجميع هليۀ  
امناهات و امتيازات صٍق الجيطي جٌت مكابلي با تغييرات مديطي اصت هي ممنن 
يودى رخ دًد

 
.اصت در ا  



 مراخو برهامي ريزي هيروي اهشاهي

1. يودى  
 
 پيض بيوي ميزان تكاضاي هيروي اهشاهي در ا

2. يودى 
 
 پيض بيوي ميزان غرضۀ هيروي اهشاهي در ا

3. يودى 
 
 پيض بيوي هدٍۀ تطبيق غرضي و تكاضاي موابع اهشاهي در ا



يودى
 
 پيض بيوي ميزان تكاضاي هيروي اهشاهي در ا

:بلودمدت( الف   

بررصي اًداف و برهامي ًاي بلودمدت صازمان 

  بررصي روهد رظد جمػيت 

  بررصي اوضاع و اخٍال التصادي 

  بررصي روهد تنوٍلٍژي 

 اجتماغي -بررصي روهد صياصي  



يودى
 
 پيض بيوي ميزان تكاضاي هيروي اهشاهي در ا

هٍتاى مدت ( ب  

 بررصي برهامي و بٍدجي    

  بررصي ضايػات پرصولي 

  بررصي لٍاهين و مكررات دولتي 



يودى
 
 پيض بيوي ميزان غرضۀ هيروي اهشاهي در ا

:پيض بيوي غرضۀ داخلي(الف  

 بررصي و ظواخت موابع اهشاهي مٍجٍد در صازمان    

 اي جايگزيوي   توظيم و اصتفادى از همٍداًر



يودى 
 
 غٍامو مطخع هوودۀ غرضۀ هيروًاي اهشاهي در ا

بررصي موابع اهشاهي مٍجٍد در 
 صازمان 

اي جايگزيوي   همٍداًر

اي خارجي   هياًز
بررصي غرضۀ هيروي 

 اهشاهي 

 موبع داخلي -1

 موابع تامين هياز 

 موبع خارجي -2



يودى
 
 پيض بيوي ميزان غرضۀ هيروي اهشاهي در ا

:پيض بيوي غرضۀ خارجي(ب  

 اي خارجي   بررصي هياًز  

  بررصي غرضۀ داخلي 

  بررصي غنس الػمو جامػي 

 ٍگرافيم   بررصي دم

 



يودى
 
 پيض بيوي هدٍۀ تطبيق غرضي و تكاضاي موابع اهشاهي در ا

1.  اصتخدام هيروًاي جديد 

2. مادى صازي 
 
مٍزش و ا

 
 ا

3.  مديريت خرف ظغلي 

4.  بٌبٍد صيشتمٌا و روظٌا 

5.  تكليو هيروًاي اهشاهي 


