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  انسانی منابع استراتژیک مدیریت در آورینو

 زينب آزادي، اسماء باهنر، طاهره جمالي، الهه عوض زاده

 

 استاد رشته مديريت دانشگاه پيام نور مركز داراب

 صنعتي دانشگاه پيام نور مركز داراب دانشجوي رشته مديريت

 دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور مركز داراب

 دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور مركز داراب

 

 

 شدن جهانی عصر در سازی ظرفیت

 وبويژه تغييراست درحال سريعا سازماني گروههاي و شهروندان,دولت نقش,سريع تغييرات عصر در: مقدمه

 تحوالت همپاي.تغييرند حال در فشار بدليل به يا,اختيار به يا مديريت سيستمهاي و خصوصي و عمومي سازمانهاي

 بازي مديريت در را فعالتري نقش,مشاركتي و چالشجو نقش به صرف پذيرنده نقش يک از هم شهروندان,دولتي

 ملل بسيارخطيرترازچالشهاي,  هستند مواجه آن با توسعه حال در ملل ودولت مديريت كه چالشهايي.ميکنند

 درايران.است ملل دراين اي توسعه اهداف تحقق و اجرا ثقل مركز,استراتژيک مديريت و ريزي برنامه.هستند صنعتي

 براي. است استراتژيک انساني منابع ومديريت توسعه,مطلوب ومديريت توسعه هاي برنامه واجراي طراحي كليد

 .باشند باال كيفيتي وبا اثربخش مديران بايد مديران,سازي جهاني چالشهاي با شدن مواجه

 :انسانی منابع مدیریت در سازی ظرفیت

 نوآوري است الزم عمومي مديريت و دولت,  مديريت, سازمان هاي حوزه در ظرفيت ايجاد, سازي جهاني چالشهاي با مواجهه براي

 .گيرند مي نظر در سازي ظرفيت در استراتژيک ابزار يک عنوان به را

 : انسانی منابع سازی ظرفیت  

 دولت قابليتها اين كه عمومي مديريت سيستم و فردي قابليتهاومهارتهاي,تواناييها,فرهنگي,فناوري,مديريتي,سازماني,نهادي توسعه

 سازي ظرفيت)كنند عمل هم آن از فراتر بلکه,كنند مديريت را خود جاري چالشهاي با تنها نه كه ميکند قادر را دولتي ومديريت

 (است محلي و ملي موضوع يک

 :متحد ملل توسعه برنامه ازدید سازی ظرفیت

 :آن طي تا ميدهند افزايش را تواناييهايشان ونهادهاوانجمنها سازمانها,گروهها,افراد آن طي كه فرايندي
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 .كنند ومحقق تعريف را واهداف كرده حل را مسايل,دهند انجام را اصلي وظايف -1

 .كنند ورفع كرده درک را خود توسعه نيازهاي -2

 و مهارتها ونوع سطح باالترين بايد مديريتي و سياسي,اجتماعي, اقتصادي بخشهاي درهمه:اي منطقه انساني منابع سازي ظرفيت

 .باشد حاكم دانشها ترين پيشرفته

 :الملل بین روابط در,انسانی منابع سازی ظرفیت

 نياز اي منطقه انساني منابع سازي ظرفيت با متفاوت استراتژيک انساني منابع ظرفيتهاي تا است مهارتهاي و دانشها از اي مجموعه

 جهاني جامعه در ملت يک بعنوان و كرده ايجاد را ميکند تحميل آنها بر سازي جهاني كه سريعي تغييرات اداره براي والزم اثربخش

 .دهند انجام اثربخشي وظايف

 :الکترونیک انسانی منابع ومدیریت الکترونیک داری حکومت کارکردی قابلیت دو

 آحاد ساختن بمنظورآگاه(انساني منابع ارزيابي تا گرفته پرسنلي نيارهاي اعالن از) عمومي خدمات اطالعات دولتي سازمانهاي -1

 .رسانند مي همه اطالع به,را عملکردشان از جامعه

 .دارند مي دريافت خدمات دولت از واثربخش كارا بطور,وقت اتالف كاهش يا حذف با شهروندان -2

 انسانی منابع توسعه و درمدیریت آوریها نو 

 وبين اي منطقه,محيطي قطعيتهاي بخاطرعدم.ميشود وپيشبيني گرفته قرار كنترل تحت محيطي اقتضاعات نواوري طريق از

 .است مديريت حوزه در ظرفيت افزايش درجهت بيشتر نواوري براي محركه نيروي عنوان به,خالقيت نواوري,المللي

 انسانی منابع استراتژیک سازی ظرفیت روشهای

 تصميمات اتخاذ بمنظور,استراتژيک هاواطالعات داده مديريت,پردازش,آوري جمع براي استراتژيک ابزار يک: اطالعات تکنولوژي.1

 .است سطوح همه در كليدي انساني منابع وتوسعه ارزشيابي,ارتقا,كارمنديابي,ريزي برنامه جهت در

 ميتوانند انساني منابع مديران و دولتها الکترونيک داري حکومت با: الکترونيک انساني منابع ومديريت الکترونيک داري حکومت.2

 نيازمند مختلف سازمانهاي براي را دهندوظرفيت وآموزش كرده ومستقر داده تشخيص كشور تمام در را كليدي استراتژيک پرسنل

 .كنند فراهم,پرسنلي چنين به
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 انجام خبره پرسنل وارتقاء سازي آماده وسپس شده انجام استراتژيک ووظايف پستها شناسايي ابتدا: استراتژيک پستهاي و پرسنل.3

 .ميشود

 درون وچرخشي جايابي سيستم يک ايجاد” “مطلوب پاداش سيستم يک بکارگيري” مثل ازمواردي ميتوان: استراتژيک انگيزش.4

 از مورد چند بعنوان“اطالعات عصر در دانشها جديدترين با افراد ساختن مجهز براي متناوب بطور ومهارتها دانش ارتقاء” “سازمان

 .برد نام انگيزشي سيستمهاي پوياترين

 مديريت توسعه براي كه است ومهارتهايي دانش اكتساب نيازمند,وجهاني ملي تحوالت امروزه: استراتژيک دانش توسعه و مديريت.5

 شده شروع هرم راس از بايد كه,است سازماني يادگيري,دانش توسعه كليدي حوزه يک.ميشود گرفته بکار استراتژيک انساني منابع

 .يابد توسعه سازمان سراسر ودر

 فرهنگ بايد.است سازمان در تحول تغييرو,يادگيري سد مشکلترين فرهنگي اختالالت: فرهنگي نوآوري و تحول.6

 رفتاري مهارتهاي آموزش)اخالقيات تحصيل,سازماني فرهنگ تغيير در كار مهمترين.بيفتد جا سازمان در,تغييروسازگاري,يادگيري

 .است استراتژيک انساني منابع رهبر بعهده فرايند اين در نقش مهمترين و(است انساني وروابط

 انتها به تا فرايند سراسر مسيرودر تمام در برآن ونظارت قدم اولين از,كيفي عملکرد به تعهد” معني به:فراگير كيفيت مديريت.7

 .است استراتژيک سازي ظرفيت اصلي ابزار باشدويک مي مجدد بطور فرايند وادامه

 پيشرفت براي قوي انگيزاننده يک بعنوان شايستگي ميشود باعث شايسته عملکرد به پاداش:شايسته عملکرد ازاي در پرداخت. 8

 حماقت يک آنان به توجهي بي بخاطر مولد غير افراد به به آنان وتبديل شايسته افراد جذب)كند عمل سازمان در مستعد افراد

 .ميشوند سازمان جذب,مهاجر استعدادهاي بهترين سيستم اين با.(است مديريتي

 كادري نيازمند هستند،پس فرامليتي سازمانهاي با تعامل حال در دولتي سازمانهاي شدن جهاني جريان در:جهاني اجرايي مديران.9

 .هستند بينديشند جهاني كه

 .است سازمان در استراتژيک ظرفيت وارتقاء ايجاد در كليدي عوامل: واخالقيات اعتماد,پذيري مسيوليت,شفافيت.11

 نوآورانه استراتژي يک نيازمند ما پس,است حركت حال در بسرعت وسرمايه جهاني كار نيروي:كار نيروي جهاني وترک مهاجرت.11

 .هستيم وملي داخلي سازمانهي در مستعد افراد از گيري وبهره نگهداشت براي

 وهمکاري اعتماد مبناي بر)مشاركت ايجاد تعارض كاهش براي استراتژيها مهمترين از يکي:كار نيروي_مدير مشاركت انجام.12

 .است كار نيروي و مديران بين( دوسويه ومنافع
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 هاي حوزه درتمام و طراحي بدقت مديريت در ظرفيت افزايش براي بايد بهم مرتبط مورد دو اين:مجدد وسازماندهي اصالحات.13

 .شود گرفته بکار انساني منابع مديريت

 .ميگيرد بر در را وفرهنگ وفرايند ميدهد قرار هدف مورد را شده نهادينه ظرفيت,وسازماني اداري بهبود: اصالحات

 .دارد ساختاري وماهيتي ميدهد قرار هدف مورد را سازماني مجدد گيري وشکل تنظيمات:مجدد سازماندهي

 الگوبرداري اهداف تحقق وبراي است عملکرد استانداردهاي نيازمند برداري الگو.است آورانه نو استراتژي يک:برداري الگو.14

 يک,عملکرد در موفقيت براي,ها رويه اين بهتر بکارگيري, دولتي مديريت در ظرفيت ايجاد براي.يابد مي اهميت عملکرد سنجش

 .است كليدي رويکرد

 سازمانها چه!باشد ميتواند چقدر شهري خدمات مقتضي ميزان: عمومي بنگاههاي ظرفيت و استراتژيک شهري خدمات.15

 .شوند حذف كاريها موازي ويا كاري دوباره تا,شوند مجدد سازماندهي يا شوند تركيب هم با بايد و ميتوانند ونهادهايي

 وفقدان ناكارآمدي اما,آيند برمي دولت ازعهده فقط كارها برخي اينکه وجود با:استراتژيک دولتي بنگاههاي مديريت.16

 فردايي نياز,دولتي بنگاههاي شايسته مديريت.است كرده فراهم سازي خصوصي براي را وزمينه آورده پايين را مشروعيتش,شفافيت

 .خورد خواهد شکست,مطالعه بي سازي خصوصي كه است

 واگذار خصوصي بخش به كه قراردادهايي بر اثربخش ونظارت مديريت براي شايسته پرسنل بايد:قراردادها مديريت ظرفيت.17

 .باشد داشته وجود,ميشود

 نوآوريهاي.است انساني سرمايه عنوان به انساني منابع گرفتن نظر در,سازي ظرفيت روشهاي از يکي: انساني سرمايه.18

 منابع,مثال)است سازمان سطوح تمام در انساني منابع مديريت مجدد ساختارمندي بر مشتمل,انساني سرمايه توسعه در,استراتژيک

 را واحدها وبقيه كرده تمركز است سازماني ضروريات با منطبق كه,اصلي وظايف بر بايد,مختلف بخشهاي در,متخصص انساني

 (سازند توانمند

 نواوري يک بعنوان را امر شودواين داده گسترش سازمان انساني منابع همه بين در بايد تيمي روحيه:انها توسعه و سازي تيم.19

 .گرفت بکار سازمانها عملکرد ارتقاء در,استراتژيک

 مديريت براي را زمينه كه است سازي واعتقاد سازماني تعلق وحس روحيه ارتقاء براي,استراتژي يک:شورايي مديريت سيستم.21

 .كند كمک دولتي مديريت در استراتژيک سازي ظرفيت ميتواندبه ترتيب بدين و كرده فراهم باال وري وبهره مشاركتي
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 انساني منابع سازي وظرفيت كند توانمند رشد و توسعه براي را جامعه سازمانهاي تمام بايد دولت:نقشها ظرفيت سازي توانمند.21

 .دهد انجام,مختلف بخشهاي در را

 آن طبق بر بايد,استراتژيک انساني ومنابع است جهاني دانش مستلزم جهاني تفکر طرز:كردن عمل ومحلي كردن فکر جهاني.22

 ايجاد ظرفيت,انساني منابع مديريت هاي حوزه تمام در كه است نياز مورد منظور اين به استراتژيک نوآوريهاي. شوند داده آموزش

 .شود داده وارتقاء ايجاد,عملياتي وهم استراتژيک بصورت هم بايد ظرفيت اين البته.نمايد

ERP  (سازمانی منابع ریزی برنامه )؟ چیست 

 وسيعي طيف كه است سازمان منابع تخصيص سامانه يا Enterprise Resource Planning واژگان مخفف اصل در ERP كلمه

 شامل كه كاربردي هاي برنامه توسط ERP. دارد بر در شود مي منتهي سازمان عملکرد بهبود به كه را مختلفي فعاليتهاي از

 مي يکپارچه سازمان عملياتي واحدهاي گستره در را فعاليتها بطوريکه شود مي پشتيباني است ديگر كاربردي زيربرنامه چندين

 تا توليدي واحدهاي به مواد ارسال انبار، موجودي كنترل قطعات، خريد توليد، مديريت از وسيعي بازه تواند مي فعاليتها اين. سازد

 انساني منابع مديريت و مالي مديريت زمينه در كاربردي هاي برنامه زير تواند مي همچنين ERP. شود شامل را سفارشات ردگيري

 .باشد داشته بر در هم را سازمان

 اين از يک هر حسب بر را ERP ادامه در. است معيني و مشخص محدوده و اجزا اهداف، داراي كه است سيستمي ERP تعريف

 كه است سازمان كار و كسب داخلي فرايندهاي تسريع و بهبود ERP سيستم يک از هدف – ERP هدف. كنيم مي تعريف ها جنبه

 .است نياز سازمان فرايندهاي مجدد مهندسي به عموماً منظور اين به رسيدن براي

 مبناي بر عمل در ERP افزار نرم. است آن افزار نرم بخش ERP سيستم هر اصلي هسته - ERP افزار نرم ERP سيستم يک اجزاي

 شبيه مکانيزه شکل به را سازمان از بخشي عملياتي فعاليتهاي كاربردي هاي برنامه زير از يک هر. دارد قرار كاربردي هاي برنامه زير

 به مواد ارسال انبار،، موجودي كنترل اوليه، مواد خريد توليد، مديريت ERP افزارهاي نرم معمول هاي برنامه زير. كند مي سازي

 .دهد مي پوشش را سفارشات ردگيري و توليدي واحدهاي

 استراتژيک، فرايندهاي – شوند مي بندي تقسيم كلي سطح سه به سازمان كار و كسب فرايندهاي – كارآمد كار و كسب فرايندهاي

 سه هر در سازمان فرايندهاي كردن كارآمد براي جامعي حلهاي راه به تدريج به ها ERP. عملياتي كنترلهاي و مديريتي كنترلهاي

 .گردد مي باز سازمان كل در فعاليتها كردن يکپارچه به ERP سيستمهاي موفقيت از اي عمده بخش. اند يافته ارتقا مذكور سطح

 .شوند شامل را سازماني هرم از سطحي هر در سازمان كاربران كليه توانند مي ERP سيستمهاي كاربران - كاربران
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 Linux و Windows NT اين بر عالوه. باشد مي UNIX عامل سيستم ERP افزارهاي نرم كاربري براي عامل سيستم معمولترين

 UNIX عامل سيستم مبناي بر بزرگ ERP سيستمهاي اكثر اما اند ERP افزارهاي نرم براي استفاده مورد عامل سيستمهاي ديگر

 را TCP/IP ارتباطي پروتکل و شده طراحي كاربر جندين همزمان استفاده براي اصل در كه است عاملي سيستم UNIX. دارند قرار

 .دارد وجود UNIX عامل سيستم روي بر ERP قرارگيري توجيه براي زيادي داليل فني ديد از. دارد خود در

 عکس بر. است كوچکتر شود مي سازي پياده آن در ERP كه سازماني محدوده از ERP سيستم محدوده – ERP سيستم محدوده

ERP ، مشتريان و شركا ، كنندگان تأمين تا و رفته فراتر سازمان محدوده از الکترونيک تجارت و تأمين اي زنجيره سيستمهاي مرز 

 سيستمهاي با سازي يکپارچه مستلزم ERP سيستمهاي ز ا بسياري سازي پياده عمالً حال، اين با. يابد مي گسترش سازمان

 .است سازمان محدوده از خارج اطالعاتي

 كسب منظر از. هستند( MRPII) يا توليد نيازمندي ريزي برنامه سيستمهاي يافته تحول اصل در ERP سيستمهاي ERP تاريخچه

 نيز تکنولوژيک منظر از. دارند بر در را سازمان ابعاد كليه كه است فرايندهايي با توليد فرايندهاي تلفيق حاصل ERP سازمان كار و

 .دانست client-server اليه سه معماري به قديمي سيستمهاي يافته تحول را ERP سيستمهاي توان مي

 درا كاال هر موجودي كه فرايندهايي و سيستمها از است تركيبي انبار موجودي كنترل و مديريت انبار موجودي كنترل و مديريت

 و ها گزينه گذاري، هدف انبار، نيازمنديهاي تشخيص شامل انبار مديريت فعاليتهاي. دارند مي نگه معيني و مناسب سطح در را نبار

 .است انبار موجودي وضعيت گزارش و انبار موازنه قطعات، از يک هر مصرف ردگيري قطعات، كسري راهکارهاي

 براي به كه است مشخصي زمانبندي و الگوريتم MRP يا توليد نيازمندي ريزي برنامه( MRP) اوليه مواد نيازمندي ريزي برنامه

 محصوالت توليد نيازمنديهاي ورودي، اطالعات استفاده با MRP. است شده طراحي توليد از سطح چندين با توليدي فرايندهاي

 بار هر براي معين lot ميزان و شده تمام كاالهاي از يک هر از انبار فعلي موجودي سطح توليد، سيستم ساختار مختلف، نهايي

 .دهد مي ارايه اوليه مواد خريد و توليد عمليات براي شده زمانبندي اي برنامه توليد،

 – است كرده بندي تقسيم كلي سطح سه به را سازمان مديريتي فرايندهاي كند مي پشتيباني آن از ERP كه فرآيندهايي

 كردن كارآمد براي جامعي حلهاي راه به تدريج به ها ERP. عملياتي كنترلهاي و مديريتي كنترلهاي استراتژيک، فرايندهاي

 فعاليتها كردن يکپارچه به ERP سيستمهاي موفقيت از اي عمده بخش. اند يافته ارتقا مذكور سطح سه هر در سازمان فرايندهاي

 مدت همکاري و تعهد به مديريتي كنترلهاي و استراتژيک ريزي برنامه سطوح در ها ERP موفقيت. گردد مي باز سازمان كل در

 .است وابسته سازمان ارشد مديريت
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 و سازمان كل در كار و كسب فرايندهاي سازي يکپارچه منظور به ERP افزارهاي نرم عملياتي هاي هزينه كاهش به كمک

 بهبود ها ERP مزيت مهمترين. اند شده طراحي دارد، بر در را سازمان كليه كه اطالعاتي سيستمي طريق از و آن زيربخشهاي

 سازي پياده از پس و مدت كوتاه در ERP از كه مزيتي نخستين. است فرايندها كارايي افزايش و سازمان بخشهاي بين هماهنگي

 كاهش توليد، هزينه كاهش انبار، موجودي كنترل هاي هزينه كاهش نظير عملياتي هاي هزينه كاهش اشت، انتظارد توان مي

 .است پشتيباني و بازاريابي هاي هزينه

 روندهاي انجام تسهيل داشت، انتظار توان مي سازمان در ERP سازي پياده از كه ديگري مزيت مديريت روزمره كارهاي تسهيل

 براي را ها داده به سريعتر و بهتر دسترسي ها، داده انباره از قوي backbone ايجاد با ERP سازي پياده. است مديريتي روزمره

 داشته دسترسي خود نياز مورد اطالعات به سرعت به گيري تصميم براي تواند مي مدير ترتيب اين به و ساخته امکانپذير مديريت

 .باشد

 تشخيص و ارزيابي براي كه مشخصي فرايندهاي از است اي مجموعه استراتژيک ريزي برنامه استراتژيک ريزي برنامه از پشتيباني

 بخشهاي بين هماهنگ استراتژيهاي طراحي و ريزي برنامه آرمانها، و اهداف تنظيم بالقوه، مشتريان تعيين سازمان، منابع و نيازهاي

 نيازها، با شده اتخاذ استراتژيهاي بين منطقي ارتباط همچنين فرايند اين. شود مي اجر موفقيت، و بودن عملي تضمين با مخالف

 ERP اي افزاره نرم از بخشي. كند مي ارزيابي و گيري اندازه آنرا نتايج و فرايند و كرده تعريف را آمده دست به نتايج و داراييها

 به قابليت اين عمل در اما اند، شده طراحي استراتژيک ريزي برنامه فرايند منابع ريزي برنامه بخش از پشتيباني براي عمالً موجود،

 كافي يکپارچگي ونبود استراتژيک ريزي برنامه باالي اطمينان عدم و پيچيدگي هم آن ودليل هاست ERP ويژگي ضعيفترين نوعي

 .است( DSS) تصميم پشتيباني سيستمهاي با

 :كرد خالصه زير شکل به توان مي را( ERP) سازمان منابع تخصيص ريزي برنامه سيستمهاي مزاياي ERP مزاياي

 و حسابداري عمليات هزينه كاهش توليد هزينه كاهش سفارشها هزينه كاهش. ..(  نقل و حمل نگهداري،) انبار هاي هزينه كاهش

 مورد حجم كاهش آالت ماشين و تجهيزات در گذاري سرمايه نياز مورد حجم كاهش نقل و حمل هزينه كاهش مالي وقايع ثبت

 توليد خط توقف از ناشي هزينه كاهش زمين خريد براي گذاري سرمايه نياز مورد حجم كاهش كارخانه در گذاري سرمايه نياز

 ها هزينه كاهش سازمان مختلف واحدها بين ضعيف هماهنگي از ناشي خطاهاي هزينه كاهش تغيير قابل و منعطف توليد فرايند

 ردگيري و شفافيت افزايش محصول كردن نهايي و تکميل زمان كاهش گردد مي متهي بيشتر بازار سهم و فروش افزايش به نهايتاً 

 رضايتمندي افزايش وي نيازهاي با بيشتر تطبيق نهايتاً  و مشتري براي سازي متناسب قابليت افزايش مشتري براي توليد فرايند

 محصول ونقل حمل و دريافت تا سفارش لحظه از است، درگير آنها با وي كه فرايندهايي تمام در مشتري
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 از ERP. رود مي كار به سازمان داخلي فرايندهاي عملکرد بهبود براي كه است فعاليتهايي از وسيعي طيف ERP توليد افزار نرم

 اين. شود مي پشتيباني كنند، مي يکپارچه سازمان بخشهاي تمام در را فعاليتها كه زيرسيستم چند با افزارهاي نرم طرف

 مي سفارشها ردگيري يا و اوليه مواد و قطعات توزيع انبار، موجودي كنترل قطعات، خريد توليد، ريزي برنامه شامل زيرسيستمها

 .گردد

 II (MRP) يا توليد نيازمندي ريزي برنامه سيستمهاي يافته تحول اصل در ERP سيستمهاي ERP توليد افزارهاي نرم ويژگيهاي

 قرار ERP افزارهاي نرم ساير به نسبت جلوتري مرحله در ERP توليد افزارهاي نرم سازي پياده و طراحي حاضر حال در. هستند

 مديريت منظور به و توليدي بنگاههاب براي خاص شکل به كه هستند داخلي كاري فرايندهاي داري ERP توليد افزارهاي نرم. دارد

 توليد، ريزي برنامه اوليه، مواد تأمين جمله از مختلفي مراحل شامل چرخه اين. هستند نهايي محصول تا سفارش از چرخه كل

 شکل به را توليد فرايندهاي ERP كنندگان تأمين از برخي. فروش عمليات نهايي ثبت و ثشخيص و فروش بازاريابي، توليد،

 سفاش چرخه سازي بهينه و فرايندها كردن كارآمد با تواند مي سازمان. دهند مي ارايه مشتري به real-time و الکترونيکي

 كند كمينه را هزينه و رسانده حداكثر به را منابع از استفاده توليد، فرايندهاي و محصول

 : گیری نتیجه

 براي كه آنچه يعني است سازي جهاني عصر در ان ارتقاء و سازي ظرفيت براي كليدي ابزار بعنوان,انساني منابع درمديريت نواوري

 سازي ظرفيت عنوان به كه است انساني منابع مديريت در نوآوري براي جدي نيازي,است ضروري مطلوب دولتي مديريت ي توسعه

 .ميکنند عمل شدن جهاني چالشهاي با مواجهه براي

 .“است شده ارائه 2113 اكتبر در,تهران در,انساني منابع مديريت باب در ويژه كنفرانس در مقاله اين”

 : منبع

 دانشگاه,دولتي مديريت مدرسه,  فرازمند علي ، شد جهاني عصر در سازي ظرفيت: انساني منابع استراتژيک مديريت در آوري نو

 آمريکا,آتالنتيک فلوريدا

 طباطبائي عالمه دانشگاه – دولتي مديريت رشته ارشد كارشناسي مقطع دانشجوي – پورمند محمدرضا

 تهران،دفتر ،(ايزدي داود و مايکل آرمسترانگ،2891 اعرابي محمد سيد ترجمه) ،(عمل راهنماي)انساني منابع استراتژيک مديريت

 فرهنگي هاي پژوهش
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 ارتباطات وزرات در انساني9 ،ص) مهدي، محمدي، نيما، مختارزاده، منوچهر، انصاري،2891 منابع مديريت حوزه راهبردي ،مطالعه

 . (211-281 دوم،شماره سال ايران، مديريت علوم فصلنامه اطالعات، فناوري و

 912-919 ص ،219-211) . مجيد، قادر، پسران 2891 سرآمد حركت اقتضايي الگوي برپايه انساني؛ منابع استراتژيک مديريت

 ( شماره سياسي، اقتصادي فصلنامه كشور، توسعه انداز چشم تحقق براي

 . (فرهنگي هاي پژوهش)  آر، فرد ديويد،2897 دفتر ،تهران،(اعرابي محمد سيد و پارسائيان علي ترجمه)استراتژيک، مديريت
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