
 

 

 استاندارد توسعه منابع انسانی 

هیأأ بهرهأأریهو اهوهندأأدهاین نههاهدأأه هنظ هرأأتهبهشأأظ ههأأظبهراخأأییتهرأأتهیرأأرهدأأه ده ه ظدأأ تهایأأرواه

ناسأأهاسهدأأهیبهتههأأههوهنرأأبنر ه هأأهردسه أأیتهدتههأأهسهندأأدهاین نه ظدأأ تهبهأأهررهناسأأهاسه نهن هندأأهب رهدأأه ه

نه یورنهکرن.هنرأنهندأدهاین نهرأتهاهأظنتهاخأهاتهناهرأرناهرر أراسهبظ أاه أهربهدأهیبهاسهبأسه أظه1997

کتهن هیبیهتهایرواهناسأهاسه أظنهدأربهرتهرأ ن اهبأسهکهأی.هنرأنهنرد أه هازأاهرأتهدأهیبهتههأههرأ هرردرهأیه

اشهمهبهیهررناهرهیریهسه ورتهههاه ظدأ تهبهأهررهناسأهاسهرأتهبهشأظ ه هتأ هرهدأرهادأهرکهکسأاهوهکأه هنیخأهههنه

سهرأأرناه هأأهردسهبأأسهنهأأی.هندأأدهاین نه ظدأأ تهایأأرواهناسأأهاسهایأأبهنیهنأأ رررهرأأ هندأأدرن  اهایأأرواهناسأأها

 یتهطررین اهبأسهکهأی.هر هأسهرأ ه ور أرنه أهبرهکأتهر ه یأسههأهاه ظدأ تهایأرواهناسأهاسه نهن هبسأیره

 هتأ هنهأأینسهکسأأاهوهکأأه ههأأرن هبأسهنهأأی.هنرأأنهندأأدهاین نهکأأتهرأتهبأأی ههأأهاهدبرر أأهرسهوهررردهایأأهرسهن ه

اسأأهاسه نهن هیبیهأأته  أأه سهایأأرواهناسأأهاسه ظ أأتهنن أأدتهندأأس.هر ه یأأسههأأهاهبدهأأظ ه ظدأأ تهایأأرواهن

هأه ل یأ هوهرأههنهأینسهکسأاهوهکأه ههنیظاأیه چه چظبهر هرردرهیهدتهبرحلتهناهأه  هیسهن أرنهوهنأسهریأرا

ه(.353:ه1388بسهنهیه)بظدستهبطه  هبهرهریهو اهوهبههررهناسهاسس



ه
ه(354:ه1388ر ه یسهههاه ظد تهایرواهناسهاسه)بظدستهبطه  هبهرهریهو اهوهبههررهناسهاسس:ه25-2  اه

ه

و اهوهندأأدهاین نههاهدأأه هنظ هرأأرناهکزأأ هرأأته أأرکسههأأههوهدأأهیبهتههأأهه هأأسهن أأرنهوهرهأأریه

 هتی هرردرهیهدتهبرحلأتهناهندأدهاین نه ظدأ تهایأرواهناسأهاسهسهاأته ههأههرأ هدأراهرراهبأتههأهاهدبظی أسه

 نهررناهبیررنتهوهدرنرددهتهدتههههن نئتهبأسهنهأیسهرل أتههزنهأینهرأتهبخأهو ناسهکأتهن هندأدترن هاشأهمههأهاه

هتهایرواهناسهاسهر ه یسهبسهکههیهبسهایبهبه سهبسهازهری.ه ظد 

ن هحه هحهضرهونکه هن هررنررهنرد ه هازاه ظد تهایرواهناسهاسهرسیه هنبییون کههییه ییهندس.هنسهنیهر  سه

دهیبهتهن هرراهبتهههاهدبظی سه ظد تهایرواهناسهاسهه550(هن هحیونه1997  هبهیهنیهیبهته یورنهنددهاین نه)

هن صیهنیهدتههههبظر هرتهن رهرسهنرنهنددهاین نه ییهنای.ه60نایهوهن هحیونه رکسهکرنیه
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ندأأدهاین نه ظدأأ تهبهأأهررهناسأأهاسسهبخأأدررهتهرهأأیجهوهنناأأهه نه أأ بهبأأسهکهأأیهوهرأأتهنا أأه ه ضأأهرسه

بخأأدراسهازل أأرنه  أأه اهرهدأأرسهدأأظندو اهریخأأدرهدأأربهرتهوهرهأأریهو اهرأأها رهبأأسهره أأیه.هدأأهیبهتههأأهاه

ظدأأ تهکه کهأأهته أأظنته أأ بهرهدأأررنهبخأأدررهتهوهکه کهأأهته نهنن نهرأأظنیهوه أأظنتهنن ناهدأأهیهوهکه هأأهاه 

 ههردسه ظرسهرأتهندأسهبأسهدو اأی.هکه کهأهتسهدأهیبهتههأهاهنن ناهندأدهاین نه ظدأ تهبهأهررهناسأهاسسهنا یأبیه

رسأأیه هرأأهارسهنن أأدتهوهنیه ضأأهرسه أأرلسه أأظرسهرر ظ نن اأأیسهن هکسأأاهوهکأأه هبخأأه کسهریخأأدراهنن اأأیسه

لأأظرسهرر ظ نن اأأیهوهبیأأبنتهورأأهنن اهدتههأأههرأأتهکأأه هوهدأأهیبهتهههرأأاه هسأأینهندس)بظدسأأتهنیه وحیأأتهبط

ه(.357:ه1388بطه  هبهرهریهو اهوهبههررهناسهاسس

ندأدهاین نه ظدأ تهبهأهررهناسأهاسزهدأأهیبهتههأهه نهبلأبمهبأسهکهأیهکأأتههخأسهاشأهمهندهدأسه نهنر أأهنه

کأه ه نهأتسه اصأینهبهأهررهسهدبأظیرهکههیهنرنههخأسهاشأهمها أه بهنیه هلیأاهایهیهأهاهدبظی أسسه ظدأ ته

 أأظ یهسسهن   هطأأهبسهنأأهر سهن یرأأهرسهوهرأأهی ظ نهبأأسهره أأی.هرأأرناههأأرهرأأ هنیهنرأأنهاشأأهمههأأههدأأتهندأأدته

ه(.72:ه1385نهینبهبهرهرسدسهصظ بهریرن)دلطهاسس

 أأهباهب زظاأتهنهأأینبه سهندأأسهکأته ه أأرنتهن هنیأأرونتهوهکه کهأهته أأظنهرأأرناها ف(  ادففدامار ب  سففته  

هرسهداهتهنا همهبسهنههی. ظد تهوهره هی

 أأهباهب زظاأأتهنهأأینبه سهندأأسهکأأته ظدأأاهنیأأرونتهوهکه کهأأهتهنا أأهمهوهن ههب  ادففدامار اسففتاندارد 

هرسیه اهنیهبظن نهنرنهنهینبهبهنیهحینهاهن بنبهبهنددهاین نهررن رهبسه ون.

هأأههه أهباهحأظییههأأهرسهندأسهکأته أظنتهرأأه تظیهناهرأرناه ظدأ تهن هدتج  عوامف  بفا هوب بفف ا  توسفعه  

و أأظنهنن نهوهن هرسأأیه اهنیهبأأظن نهکأأهباههرأأرناهنهأأینسهنأأرو رهکه کهأأهته واهدتههأأههدأأربهرتهرأأ ن اه

ه(.74:ه1385اخییهندس)دلطهاسس

 


