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معرفی مدل  34000مدیریت منابع انسانی

سااازمان

مدی  34000برای این ای اد شده اسات ناا بتواناد ب اور

ابزارهااا م ماادیهای گوناااگونی باارای بارسااهیاب

صااهنه رباباات بااا بزمااه سااازمانها مو اا شااد بایااد در

م ساازمانها

در بلم مدیریت ارائه شده است .برای اینکاه بتاوان در
صااااهنه ااااه ،،نوساااا ه ،انرماااازع م نرهااااداری مناااااب

آسمبشناسی م اثربخشی آنها را ارزیااب

را در هااااات ای ااااااد آنهاااااا یااااااری کناااااد .بااااار اساااااا

انسااااااانی ناااااا ع کاااااارد .باااااادین منزااااااور سااااااازمانها از

ماادی  34000مینااوان مس ا مت مو ااود ماادیریت مناااب

اساااترانهیهای ساااازمان ،مناب انساااانی خاااود را هااادایت

سازمان را بررسی م پرمژهها م ابادامات بهواود م نوسا ه

نکنمکهااای متوااامنی اساااتواده میکننااد نااا در راساااتای

کنااااد .در ایاااان باااامن ماااادیهای

کااااه م موبااااهای از

راهکارها ( )Total Solutionsرا برای حل مشک ت
منااااااب انساااااانی ارائاااااه بدهناااااد ،نادرناااااد .اساااااا

مدی  34000انکا بر م موبهای از راهکارهاست کاه
همزمااااااان رآیناااااادها م نتااااااای؛ را در باااااار میگماااااارد
رآینااادهای

کاااه بایاااد باااه نتاااای ی من ااار بشاااوند م

نتای ی که باید از بلوغ رآیندها حاصل شوند.
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یکپارچااه م منساا م همااه رآیناادهای مناااب انسااانی را

انساااانی م ساااا ف بلااااوغ رآیناااادهای مناااااب انسااااانی در

آنهااا را ااراهم کاارد م یااک رهنااک نلااا ی م کمااای را در
سازمان ای اد نمود.

فرآیند ارزیابی جایزه استاندارد  34000مدیریت منابع انسانی

دانشاراه نهاران باه منزااور ا ارای رآیناد ارزیااب

ااایزه

ماادی 34000ماادیریت منااااب انسااانی در هااار سااای ،باااا
ابا ف راخااوان ارزیابااان بااه صااورت گسااترده م از

ری ا

رمزناماااههای رامراشنتشاااار ،دمرنماااا ،پسااات ا ترمنمااا ،
شااااااااااوکههای ا تمااااااااااابی م نمااااااااااز سااااااااااایت ااااااااااایزه

 www.HRMconf.comاز متزاسااااااكان هم اااااااری بااااااه
بنوان ارزیا ،درخواست میرند نا رزممه بلمای م رااری
خود را در با ب نلممن شده ،ارسای نمایند.
پااا از بررساایهای ام مااه باار اسااا
ااای شااااده نوساااا
شاااارای

رزممااه م دمرههااای

متزاساااامان ،متزاساااامانی رااااه دارای

شزف بااااوده م دمره هااااای شزف مناااااب انسااااانی را

گهرانده  ،برای شررت در رارگاه آموزشی نربمات ارزیاا،
میااهه ماادیریت مناااب انسااانی بااه کااانون ماادیریت مناااب
انساااانی دانشاااکده مااادیریت دانشاااراه نهاااران م ر ااای
میشوند.
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انتخا ،متزاسمان شررت رننده ،بار اساا

آزماونی کاه

ساااا مانه دم باااار برگااازار میشاااود م همینااامن م مارهاااای
مشخصی است ره مدرسمن دمره با امتماازدهی باه ایان
م مارها ،نمره نهاای
نهایااات بااار اساااا

هار ارزیاا ،را نلمامن میرنناد م در
امتمااااز رساااب شاااده نوسااا

متزاسمان برای ارزیاب

آنهاااا،

دبوت به هم اری میشوند.

هر چندد هدد در هداهرد مددل  34000بدر مندابع انسدانی تکنیکدی
( )Technical HRتاهیددد داردد و ددی تسددل

چیرگی در منابع انسانی بنیداد
تسل

هام د بددر آ د مس د ل

( )Fundamental HRاسدت .بددو

بدر رت دار سدازمانی و روانسناسدی یدنع ید س دال تسدل

بدر

مددددددددددددل و اسددددددددددد اندارد  34000غیدددددددددددرم کن اسدددددددددددت
از اینددددددرو تییددددددید میرددددددیدهد بددددددرا

ددددددرواز در آسدددددد ا

منابع انسانید از دوبال معرتت رناسید روش رناسی و تكنيك
( )Episteme and Techneبهرهگرت د رید.

HR34000:2020
)(34000 Award

www.HR34000.com
www.postMBA.org

بددد منرددیر اییدداد ی د
م

اییدداه دانسددی آنالیددن

رهددد در هدددیزه آمیزشهدددا

هدداربرد

ت

اسدد اندارد  34000مدددیریت منددابع

انسانی و با تیجد بد درخیاسدتها

از مددددیرا
م

دددی و

و هاررناسدددا

لف هدد امکدا

بسدیار

در رهرسددد ا ها

هردیر در دوره هردیر

ندار د و ه چنین با تیجد بد ررای

را

ان سدار

ویددروک هروندداد دانسددکده مدددیریت دانسددیاه
تهرا

بد سنیا

م ی ی ایلی جای ه اسد اندارد

 34000اقددددا بدددد برگددد ار

دوره آمیزردددی

آنالین تربیت ارزیاب مددل  34000مددیریت

منابع انسانی (مرهلد تعلیم) ن یده است.

کمما ،نرین م ارزشمندنرین مناب در هر سازمان
انسان های کارآمد هستند.
“پمتر دراکر"

مدرسان دوره
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سرفصلها و موضوعات دوره
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معرفی مدل 34000

فرآیند  :6حقوق ،مزایا و پاداش (جبران خدمت)

اهداف مدل 34000

فرآیند  :7آموزش ،یادگیری و تسهیم دانش

فلسفه مدل 34000

فرآیند  :8مربیگری و منتورینگ

ویژگی های مدل 34000

فرآیند  :9تحلیل و توسعه شایستگیها

تشریح مدل 34000

فرآیند  :10تیم سازی و توانمندسازی

نحوه ارزیابی مدل 34000

فرآیند  :11پیشنهادات و نوآوری مستمر

ضرورت مدل 34000

فرآیند  :12مدیریت استعدادها و جانشینپروری

ساختار و معماری مدل 34000

فرآیند  :13مدیریت اخالق ،ارزشها و فرهنگ سازمانی

فرآیند  :1طراحی ساختار سازمانی کالن و تفصیلی

فرآیند  :14رهبری و استراتژی منابع انسانی

فرآیند  :2تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

تحليل نگرش ها در مديريت منابع انسانی

فرآیند  :3برنامهریزی منابع انسانی ،جذب و گریدینگ شاغل

تكميل اظهارنامه استاندارد 34000

فرآیند  :4روابط کار و سالمت جامع منابع انسانی

شبيه سازی مدل 34000

فرآیند  :5مدیریت عملکرد کارکنان

ارزیابی یک شرکت بطور عملی
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دس رسی در هر زما و مکا بد هامل رین
مباهث هیزه مدیریت منابع انسانی
مشاهده ویددووهای آموزشدی ،دانلدود جدزوات آموزشدی ،شدرکت در
جلسات آنالین با حضور اساتید برتر حوزه مدیریت مندابع انسدانی در
کشور و ...
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نحیه ارزیابی م قاضیا

ارزیاب

انتخااا ،متزاساامان شااررت رننااده ،باار اسااا

آزمااونی کااه سااا مانه دم بااار

برگزار میشود م همینمن م مارهاای مشخصای اسات راه مدرسامن دمره
با امتمازدهی به این م مارها ،نمره نهای
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در نهایاات باار اسااا

ارزیاب

هر ارزیاا ،را نلمامن میرنناد م

امتماااز رسااب شااده نوس ا

دبوت به هم اری میشوند.

آنهااا ،متزاساامان باارای

م ایا

ررهت در دوره

 -۱فراگیری کاربردی مدل  ۳۴۰۰۰مدیریت منابع انسانی
 -۲ارائه مطالب آموزشی توسط برترین اساتید کشور
 -3امکان حضور و معرفی به عنوان ارزیاب مدل  ۳۴۰۰۰توسط دانشگاه تهران
 -۴عضویت در تیم های ارزیابی مدل  ۳۴۰۰۰در سازمانها و شرکت های برتر کشور
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مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغد ها

اسددت و بددرا

اررد سازما

ایلی ه د مدیرا

ها

مدددیریت مددی ر منددابع انسددانی انددیار روش هددا بددد هددار گرت ددد

مددی رددید تددا بهددره ور

منددابع انسددانی ارتقددا یابددد .هیچدد

سدداز د بددازآرایی و

مهندسی ساخ ار سازمانید مهندسی میددد ترآینددهاد مددیریت داندرد برنامدد

ها

مسارهت هارهنا د برنامد ها

ارتباط با مس ر د برنامد ها

تسهیم سدیدد

آمیزشد مدیریت س لکردد ترآیند بازخیرد طراهی ردل د هدار تی دید هدار انع دا

ذیرد تسهیم رل د تنیر آمیز د من یریند،د هسابرسدی مندابع انسدانید طراهدی

سیسد م هددا

انیی رددید تدددوین رددرا رددل و رددرای

ارتقا د برنامد ها

ای نید امنیتد بهدارتد محی

ها و روش هایی هس ند هد بدرا

ی

است.

و ارگینیمی ه یی از تکنی

ا رب سدی مددیریت مندابع انسدانی بکدار مدی

روند .و ی یکی از نقاط ضعف سازما

مدل یکپارچد و منسیم برا

اهددرازد سیس د م ررددد و

هدا در ایدن زمیندد د سدد بهدره گیدر

بدد هدار بدرد

ایدن تکنید

از

هدا و سیسد م هدا

HR34000:2020
)(34000 Award

تعدادی از سازمانهایی که توسط ارزیابان جایزه استاندارد  34000ارزیابی شدهاند
✓ ندا مح داس اسيلی
✓ اتسين دبير

✓ سباک نرگسيا

✓ ه يدرضا يعقیبی
✓ ا ها ابراهي ی
✓ یا ح رهي ی

✓ اه درضا تیك

✓ اه د سيسی خانی
✓ ترراد ایالنی

✓ مريم رفيع زاده

✓ هارم ر س نژاد
✓ خسايار هكي ی

✓ محبیبد هاج كاه ی
✓ زهرا مح د بيیی
✓ و ...
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لیستتتتتتتتر وب تتتتتتتت

در

تتتتتتتتب ر

 HR34000.comوجود یببشد.

گ ارش ت ییر
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تماس با ما
انوبااان چمااران ( نااو ،بااه شاامای) م ا ی آی احمااد،
نزااا
ناااب زیرگاااهر نصااار(گمشاااا) ،دانشاااکده مااادیریت دانشاااراه
نهران ،مهو ه اصلی ،کانون مدیریت مناب انسانی

0920 321 1309 - 88229901
www.HR34000.com
www.postMBA.org

