تاریخ 57/86/84 :

به نام معلم اول

شماره 887152 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

دارای مجوز تایید صالحیت آموزشی:
■سازمان برنامه و بودجه استان تهران(ویژه کارکنان دولت)
■سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
■اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران

تجزیﻪ و تحلیل شغل) ، (Job Analysisدر حقیقت باتوجﻪ بﻪ نیازهای سازمان و وضعیت نیروی انسانی سازمان  ،براساس ویژگی های انسانی تعریف می شود .بﻪ عبارتی نیروی
انسانی را با ویژگی های شغلی و فعالیت های مرتبط تطبیق می دهد.
در هر سازمان و کسب وکار ،نیاز است کﻪ مسئولیت و وظا یف بﻪ صورت مشروح تعیین و تعریف شوند .حتی برخی از این وظایف باید بﻪ بخش ها و وظایف کوچکتر تقسیم شوند تا
با کارآیى بیشتر و دقیقتر انجام شوند .بنابراین تجزیﻪ و تحلیل شغل ،روش هایى است کﻪ بﻪ واسطﻪ آن ،وظایف و مسئولیت هاى شغل ،شرایط کارى شغل و رابطﻪ اش با مشاغل
دیگر و همچنین دانش و مهارت هاى مورد نیاز براى انجام شغل مشخص مى گردد .مدیران باتجربﻪ از اهمیت منابع انسانی و نقش تجزیﻪ و تحلیل شغل در ساماندهی ،توسعﻪ و
تعالی سازمان آگاهی دارن باشند از این رو شرکت سامان به اندیش دارای مجوز آموزش کارکنان دولت از سازمان برنامﻪ و بودجﻪ استان تهران با بهرهمندی یکی از اساتید زبده
و مجرب در فضایی مطلوب دوره آموزشی بﻪ شرح زیر را برگزار مینماید.:

محوراهی دوره:
-

مقدمﻪ ای بر تجزیﻪ و تحلیل شغل

-

کاربرد تجزیﻪ و تحلیل شغل در عمل

-

روشهای جمع آوری اطالعات در تجزیﻪ و تحلیل مشاغل

زمان :چﻬارشنبه  28آذر ماه 1397

-

دفترچﻪ فعالیتهای روزانﻪ چگونﻪ ما را در طراحی بهتر مشاغل یاری میکند؟

-

چگونﻪ از تجزیﻪ و تحلیل شغل میتوانیم بﻪ توسعﻪ و اموزش منابع انسانی دست یافت؟

از ساعت  8:30الی 16:00

-

معرفی و تشریح انواع تکنیك های رایج در تجزیﻪ و تحلیل شغل

-

آیا کمبود نیروی انسانی کارآمد را میتوان با چنین روشهایی رفع نمود؟

-

آشنایی با نحوه استفاده از بانك اطالعات مشاغلO'NET

-

آموزش عملی چگونگی تدوین شرح شغل،شرایط احراز شغل و ویژگی های شغلی

-

مکان  :تﻬران-مرکز هماﻳش های
سامان به اندﻳش

آشناﻳی با مدرس :جناب آاقی دکتر زعتی جیوانی
برگزاری کارگاه آموزشی



دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مدیریت ( مدیریت تحول از دانشگاه عالمه طبا طبایی ) و دکتری مدیریت گرایش مدیریت رفتارسازمانی ( تحول از دانشگاه عالمه طباطبایی)



مدرس دوره ها و سمینار های آموزشی در بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی



عضو بانک اساتید وزارت نفت  ،کارشناس تحلیلگری مدیریت تکنولوژی صنایع نفت و گاز ( ، ) 18818مجری طرح پروژه استاندارد های مدیریت مهندسی در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ،
دانشگاه صنعتی اصفهان و....

به افرادی که از سازمانهای دولتی معرفی شوند گواهی نام ه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت اعطاء خواهد گردید.
توجه :برای شرکت کنندگانی که از سازمان یا شرکت دولتی معرفی می شوند گواهینامه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت براساس مجوز از"سازمان برنامه و بودجه استان
تهران" صادر خواهد شد.

شرایط ثبت انم :

 ) 8ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع
 ) 2ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به مبلغ  3/200/000رﻳال (سه میلیون ودویست هزار ریال ) خالص حساا اااری شاماره  87681845/48بانااک ملات شاعبه میادان هفات تیار کاد 65954
شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد ]شامل هزینﻪ استاد ،ناهار و پذیرایی ،بستﻪ آموزشی و گواهی نامﻪ[
توجه :ثبت نام گروهی در دوره 3تا  5نفر  6، %5تا  8نفر  % 10و بیش از  8نفر  %15تخفیف در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره :تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته قبل از اارای دوره شهریه واریز نمایند.
 ) 3انصاراف فقط به صورت کتبای تاا یک هفته قبال از برگازاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ارسال میگردد و در صورت پرداخت شهریه هزینه مسترد
نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است اهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صاورت اختاصاصی در محل با شاماره تلفان مستقیم  88329241و یا شماره تلفن های  10( 88318550خط ) داخلای  106و نماابر
 88318551تماس حاصل فرمائید .
جﻬت اطالع از تقوﻳم آموزشی دوره ها و سمینارهای وﻳژه سال 97به آدرس ساﻳت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نماﻳید.
نﺸــانی محل برگزاری و دبیرخـــانه  :تهران  ،خیابان کریمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،59طبقه هشتم
تلفن 88( 11581998 :خط ) نمابر 11581998 :
Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir

مهدی ایوب زاده
مدری عامل و عضوء هیئت مدریه

