
 

 

 چیست؟ یاطالعات منابع انسان ستمیس
 مقدمه

 ی، ما مرورمقاله نیاست. در ا ینرم افزار در منابع انسان نی، پرکاربردتر HRIS ای یاطالعات منابع انسان ستمیس

 دیکه با یگریآن و همه موارد د یاصل یهایژگی، وستیچ یاطالعات منابع انسان ستمیس نکهیداشت بر ا میخواه

 .دیداشته باش HRIS از یتا درک اساس دیبدان

 ست؟یچ یاطالعات منابع انسان ستمیس
HRIS است یاطالعات منابع انسان ستمیمخفف س. HRIS اطالعات  رهیو ذخ یجمع آور یاست که برا یستمیس

 .شودیکارمندان سازمان استفاده م

 (HRM) انیبه پا انیپا یمنابع انسان تیریمد یبرا ازیمورد ن یاساس یها یژگیشامل و  HRIS،موارد شتریب در

 .دارد شتریو توسعه ، و ب یریادگی،  عملکرد تیریمداستخدام ،  یبرا ستمیس کی نیاست. ا

 یاطالعات منابع انسان ستمیسنرم فزار 
HRIS به عنوان نرم افزار HRIS ستمیدهد که س ینشان م رایزکننده است  جیگ یکم نیشود. ا یشناخته م زین 

 . در اصلستین نیچن نیخود اجرا کنند. به هر حال، ا یرا رو یمختلف یتوانند نرم افزارها یمختلف م یها

HRIS است یبسته نرم افزار کی. 

 جیآنچه که امروزه را ایخود شرکت کار کند  یفن یهارساختیز قیتواند از طریم یاطالعات منابع انسان ستمیس

نرم افزار در خارج از محل شرکت در حال اجرا است و  نیاست که ا یبدان معن نیبر ابر باشد. ا ی، مبتنتر است

 .کندیآسان تر م اریآن را بس یبه روزرسان

 
 کند.یم یبانیمورد بحث در باال پشت یاز تمام سنگ بناها یاطالعات منابع انسان ستمیس

https://www.analyticsinhr.com/blog/human-resources-information-system-hris/
https://sanjeman.com/blog/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86/


 

 

 :به عنوان مثال

و استخدامها استفاده  انیمتقاض یریگیپ یبرا ATS ای یمتقاض یریگیپ ستمیاستخدام و انتخاب اغلب از س یبرا

 .شودیم

عملکرد  یو قرار دادن رتبه بند یاهداف فرد یریگیپ یعملکرد برا تیریمد ستمی، از سعملکرد تیریمد یبرا

 .شودیاستفاده م

 یمنابع انسان یهاستمیس ریو سا یداخل یمحتوا عیتوز یبرا (LMS) یریادگی تیریمد ستمی، از س L&D یبرا

 .شودیبودجه و مصوبات آموزش استفاده م یریگیپ یبرا

وجود  یتالیجید یابزارها نیشود و همچن یحقوق و دستمزد استفاده م ستمی، اغلب از سجبران خسارت یبرا

 .کندیم ریرا امکان پذ ینیموثر جانش یزیدارد که برنامه ر

 انجام داد. HRIS - واحد ستمیس کیتوان در یها را اغلب میژگیو نیا همه

 .شودیم میتقس یمختلف منابع انسان یهاستمیها به سیژگیو نیا تیری، مداوقات ی، گاهحال نیبا ا

 نیوجود دارد به هم یقابل توجه در کار با منابع انسان یتالیجیعنصر د کیاست که  نیا نجایدر ا یاصل نکته 

 .است ییعنصر نها HRIS میکنیصحبت م یمنابع انسان یدر مورد مبان یوقت لیدل

 



 

 

 یاطالعات منابع انسان ستمیس گرید یهانام
منابع  تیریمد ستمیس ای HRMS و HRIS ستمیس رندیگیکه معموالً مورد استفاده قرار م یگرید یهانام

 یها ستمیها س ستمیس نیهستند. در مجموع ، ا زیچ کی یبرا یفمختل یهمه واژه ها نهایهستند. ا یانسان

 ستمیس HRIS و HRIS طالحاتمقاله ، ما از اص نیشوند. در ا یم دهینام زین HCM ای یانسان هیسرما تیریمد

 .کرد میاستفاده خواه گریکدی یبه جا

 یاطالعات منابع انسان ستمیس یایمزا
 ، که عبارتند از:دارد یواضح دیفوا HRIS از استفاده

 سوابق ثبت (1

 انطباق (2

 یور بهره (3

 یمنابع انسان یاستراتژ (4

 سیسلف سرو یانسان منابع (5

 آخرسخن 
 یرا ط HRISمختلف  ستمیده سال سه س ی، طهستندآنجا در  انهیکه متخصصان را یشرکت فناور کی یتماشا

 نیآموزش بود. به هم کیآنها  یدگیچی، از نظر پمستقر شوند آنها یفعل ستمیباالخره در س نکهیکنند تا ایم

 تجارت است. کی یبرا یکار اصل کی HRISاست که انتخاب  لیدل


