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منابع انسانی  :سازمانیواحد  مدیر منابع انسانی  عنوان شغل:   

های مورد نیاز  سایر صالحیت  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط 

ط
شرای

 
ل

احراز شغ
 

 دانش منابع انسانی کامل بر    تسلط •

  تسلط بر قوانین کار و امور اجتماعی •

 آموزش تسلط کامل بر فرایند های   •

  آشنایی کامل با فضای کاری شرکت های فناوری •

 اطالعات 

 Agileآشنایی با روش های توسعه   •

 OFFICE آشنایی با نرم افزار •

  آشنایی با زبان انگلیسی •

 آشنایی با اصول و فنون مذاکره  •

 

سال 4  

و یا    مدیریت منابع  انسانی •

 و(،  )یا  رشته های مرتبط
• MBA  (نابع انسانیم) 

 
 

 کارشناسی ارشد 
 

 یا 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 ISO 31000دوره   •

 عملکرد   تیریو مد  یمنابع انسان   یمباحث مرتبط با نگهدار  •

 ارتباطات و اطالعات   یفناور   میبا مفاه  ییدوره فشرده آشنا •

 آشنایی با روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه   .4 •

 :شرح شغل

 شرکت سازی آن با اهداف استراتژیک  یکپارچه    یهای مدیریت منابع انسانها و رویهطراحی استراتژی  •

کارکنان، تناسب شغل و   سعهآموزش و تو ،مدیریت عملکرد ،  جذب  ریزی نیروی انسانی،برنامه    :فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نظیرو اجرا    طراحی •

 گری و منتورینگ، مربی هاشایستگی  شاغل،

 بخشی   انگیزه  توسعه و •

 ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی شناخت عالیق، انگیزه مدیریت   •

   ارتباط بین اعضای تیم و مدیریت •

 کارکنان رسیدگی به شکایات   •

 مدیریت امور اداری  •
 

 ها:مسئولیت

 انسانی حفظ و ارتقای نیرو ها   •

 بررسی مداوم رضایت نیروها   •

 اجرای صحیح فرایند استخدام  •

 بررسی آخرین تغییرات حقوق و مزایای شرکت های هم صنعت •
 

https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/hr-strategy
https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/hr-strategy
https://hrmacy.ir/index.php/2017-10-24-15-14-52
https://hrmacy.ir/index.php/2017-10-26-08-32-21
https://hrmacy.ir/index.php/2017-10-26-10-28-46
https://hrmacy.ir/index.php/2017-10-26-10-28-46
https://hrmacy.ir/index.php/2017-10-26-10-28-46
https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/2017-10-29-04-52-18
https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/2017-10-29-04-52-18
https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/2017-10-29-04-52-18
https://www.zoomit.ir/tag/motivation/
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 های رفتاری: صوصیت خ
 

 توانایی جهت دهی و ایجاد انگیزه در کارکنان در راستای اهداف سازمان : رهبری •

 سازمان توانایی راهنمایی دادن به ذی نفعان مختلف  : مشاوره •

 توانایی مبادله اطالعات موثر در میان ذی نفعان سازمان : ارتباطات  •

 گیرد. صورت می   عاملاختیارات : تفویض اختیارات بنا به اقتضاء از جانب مدیر  

 باشد. پاسخگویی : همکار متعهد به پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می 

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


