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 معرفی گروه بیکران راهکار سعادت: 
 

با  هدف ایجاد ارزش افزوده در صنایع کشورو با همکاری جمعی از مدیران  BRSگروه بیکران راهکار سعادت 

 صنعتی، اساتید دانشگاهی ومشاوران بین المللی تشکیل گردیده است.

سازمان حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی در راستای  3000در حال حاضر این گروه با ارائه خدمات به بیش از 

 موقعیتی ، آماده گسترش فعالیتهای خود به بازارها و مشتریان جدید می باشد.شعار ایجاد ارزش افزوده در هر 

 مهمترین خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح ذیل می باشد:

   ممیزی وثبت وصدور گواهینامه بین المللی سیستم های مدیریتISO  از مراجع معتبر بین

 المللی ومورد تائید مراجع قانونی ایران.

 ممیزی وث ( بت وصدور گواهینامه های محصولCE-EMARK-GOST-TSE ,…. از مراجع )

 معتبر بین المللی.

  ممیزی وثبت وصدور گواهینامه های زنجیره مواد غذایی 

  انجام خدمات آزمایشگاهی وبازرسی 

 .تالیف، ترجمه ونشر استانداردها ومطالب علمی تخصصی ومدیریتی 

  وتخصصی.برگزاری دوره های آموزشی سیستمی 

 .ارائه خدمات مشاوره مدیریتی وتخصصی 

 .اخذ نمایندگی بین المللی برای سازمانها 

 .برگزاری همایشها وسمینارهای علمی وتخصصی 

  طراحی وتولید نرم افزار در زمینه طراحی و پیاده سازی اتوماسیونهای اداری و سیستمهای

 مدیریت 
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در زمینه ممیزی وصدور گواهینامه سیستم  BRSکار سعادت برخی خدمات قابل ارائه توسط گروه بیکران راه

 های مدیریت به شرح ذیل معرفی می گردد:

 ISO 9001:2015 

 ISO 10015:2019 

 ISO 14001:2015 

 ISO 13485:2016 

 ISO 45001:2018 

 OSHMS OHSAS 18001:2007 

 HSE/QHSE-MS 

 ISO 50001:2011 

 ISO 22000:2018 

 HACCP 

 ISO10001:2007 

 ISO 10002:2018 

 ISO10003:2007 

 ISO 10004:2018 

 ISO 21500:2012 

 ISO/TS 29001:2010 

 ISO 29990:2010 

 ISO 27001:2013 

 ISO 10668:2010 

 GMP 

 GDP 

 GSP 

 IFS 

 BRC 

 5S 

 VACCP 

 TACCP 

 HALAL 

 SFBB 
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 جهت ارتباط با شرکت بیکران راهکار سعادت لطفا از موادی ذیل استفاده نمائید: 

 

 

 

TEL: +982126761281, +982126761448 

WEBSITE: WWW.BRS.IR 

EMAIL: INFO@BRS.IR  

TELEGRAM: T.ME/BRSBRSM 

INSTAGRAM: 1RAHKAR 

LINKDIN: BRS-CERTIFICATION 

FACEBOOK: BRS-MENA 

 

http://www.brs.ir/
mailto:INFO@BRS.IR
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 ISO10015:2019استاندارد بین المللی  

 دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی وتوسعه افراد -مدیریت کیفیت

 مقدمه
ها و ها ضروری است. عملکرد سازمانی به نحوه استفاده از صالحیتوجود افراد )پرسنل( در تمام سازمان

ه افراد در و توسع ها مستلزم مدیریت شایستگیهای افراد در محل کار بستگی دارد. موفقیت سازمانشایستگی

 سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی است.

بدیهی است که مدیریت شایستگی و توسعه افراد با یکدیگر ارتباط دارند: توسعه افراد بخشی از مدیریت 

شایستگی است و افراد شایسته به توسعه نیاز دارند. این دو ساختار ارتباطی درونی با هم دارند و از بسیاری 

 نشدنی و غیرقابل تفکیک هستند. جهات جدا

کارگیری فرآیندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد، کمک شایانی به به

های خود را بهبود بخشند، مسیر راهبردی خود را طی کنند و به نتایج مورد کند تا بتوانند تواناییها میسازمان

های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار افزایش توانایینظر برسند. مدیریت شایستگی در 

 است.

 ISOتا  ISO 10001است )که استانداردهای  ISO 9000اصول مدیریت کیفیت زیر بنای استانداردهای  

واج ردهند( و بر اهمیت افراد شایسته و فرهنگی که رشد و توسعه بیشتری را بخشهایی را تشکیل می 10019

 کند.دهد، تأکید میمی

ها و کارکنان این سند، راهنمایی در حوزه موضوعات مربوط به مدیریت شایستگی و توسعه افراد، سازمان

 ISO 9000آنهاست و ممکن است هر زمان که نیاز به راهنمایی باشد برای افراد شایسته / توسعه یافته در رده 

ت های مدیریتی، به عنوان مثال مدیریندارد دیگر در زمینه سیستمهای مدیریت کیفیت، یا در هر استاسیستم

 بحران یا مدیریت زیست محیطی، مورد استفاده قرار گیرد.

این  1ها در مدیریت شایستگی و توسعه افرادشان است. شکل این سند دستورالعملهایی برای کمک به سازمان

 دهد.فرایند را شرح می
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 فرایندی برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد - 1شکل 

 دستورالعملهایی برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد -مدیریت کیفیت 

 دامنه کاربرد -1
های مدیریت شایستگی و توسعه افراد را دهد تا بتواند سیستماین سند دستورالعمل هایی به سازمان ارائه می

کند و آن را ارتقا دهد و از این طریق، بر نتایج حاصل از مطابقت محصوالت و خدمات با  ایجاد، اجرا و حفظ

 نیازها و انتظارات ذینفعان مربوطه، تأثیر مثبت بگذارد.

ها قابل اجرا است. در این سند چیزی به الزامات مربوط این سند صرف نظر از نوع و اندازه، برای کلیه سازمان

 تانداردهای دیگر اضافه نشده، از آن کم نشده و تغییر نکرده است.یا اس ISO 9000به سری 

 مراجع -2
به مدارک و مستندات زیر در این استاندارد ارجاع داده می شود که برای کاربرد این استاندارد به طور کلی یا 

بع بدون تاریخ، جزئی الزامی هستند. برای منابع تاریخ دار، تنها ویرایش اشاره شده کاربرد دارد و برای منا

 آخرین ویرایش از مدرک ارجاع شده )شامل هر گونه متمم( کاربرد دارد.

ISO 9000: 2015اصول و تعاریف -های مدیریت کیفیت ، سیستم 

 طرح

 شناسایی نیازهای شایستگی  -

 های شایستگیارزیابی شکاف -

 شایستگیبرنامه ریزی برای توسعه  -

 انجام

 ایجاد یک برنامه توسعه -

 های توسعهاجرای فعالیت -

 عمل

 شناسایی مناطق نیازمند توسعه بیشتر -

 های توسعهبهبود فعالیت -
 

 بررسی

های توسعه در فعالیتنظارت و ارزیابی  -

 برابر نیازهای شایستگی
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 واژگان  و تعاریف -3
و موارد زیر به کار گرفته  ISO 9000: 2015با توجه به اهداف این سند، واژگان و تعاریف ذکر شده در 

 شوند.می

ISO  وIEC  پایگاه داده اصطالحات علمی و فنی برای استفاده در استاندارد سازی بوده که از طریق

 های زیر در دسترس هستند:سایت

  https://www.iso.org/obp: در ISOبستر مرور آنالین  -

 http://www.electropedia.org: در IECالکتروپدیای  -

 شایستگی -1-3

 ( برای دستیابی به نتایج مورد نظر3-3( و مهارت )4-3توانایی استفاده از دانش )

 عالئم ورودی حذف شده اند.[ -، اصالح شده ISO 9000:2015, 3.10.4]منبع: 

 توسعه افراد -2-3

های یادگیری و ( جدید یا پیشرفته از طریق ایجاد فرصت1-3تشویق کارکنان برای اکتساب شایستگی )

 آموزش و شرایطی برای استفاده از نتایج به دست آمده

 مهارت -3-3

 توانایی آموخته شده درباره انجام وظیفه برای یک انتظار خاص

 [ISO 30401:2018, 3.30]منبع: 

 دانش -3-4

 سازد مؤثر در شرایط مختلف را ممکن میدارایی انسانی یا سازمانی که تصمیمات و اقدامات 

 عالئم ورودی حذف شده اند.[ -، اصالح شده ISO 30401:2018, 3.25]منبع: 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 مدیریت شایستگی  -4

 کلیات -1-4

ها هنگام بررسی نیازهای شایستگی، باید شایستگی الزم برای دستیابی به نتایج مورد نظر را در سطح سازمان

 فردی با توجه به موارد زیر تعیین کنند:سازمانی، تیمی، گروهی و 

الف( بافت سازمان: تغییر در مسائل خارجی / داخلی و نیازها و انتظارات افراد ذینفع مربوطه که بطور قابل 

 گذارند.توجهی بر نیازهای شایستگی تأثیر می

 ب( تأثیر احتمالی عدم شایستگی در فرآیندها و اثربخشی سیستم مدیریت؛

 های خاص.ح فردی شایستگی در رابطه با توانایی اجرای نقشج( شناخت سطو

های های خاص موجود در طراحی عملکردها، فرآیندها و سیستمد( فرصت هایی برای استفاده از شایستگی

 مربوط به کار.

مدیریت شایستگی باید کلیه فرایندها، عملکردها و سطوح سازمان را در نظر بگیرد. تعیین نیازها باید با 

رزیابی سطح فعلی شایستگی از جمله محدودیت ها، و حفظ اطالعات مستند در مورد نیازهای مشخص ا

شایستگی در حد مناسب، آغاز شود. سازمان باید نیازهای شایستگی خود را در فواصل زمانی برنامه ریزی 

 شده و در پاسخ به تغییر شرایط تعیین کند.

عالیت، از جمله تحلیل و تعیین نیازهای شایستگی و ارزیابی ها برای انجام هرگونه فممکن است سازمان

سطوح فعلی شایستگی، از افراد خارج از سازمان استفاده کنند که در این سند نیز به همین گونه است. اگر 

 ها را تضمین کند.کند، باید نظارت و ارزیابی مناسب فعالیتسازمان از این افراد استفاده می

 شایستگی تعیین نیازهای -2-4

 سازمانی شایستگی -1-2-4

 شایستگی مستقیماً تحت تأثیر شرایط سازمان است.

 سازمان باید هنگام تعیین انواع شایستگی و سطوح مورد نیاز آن، موارد زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرد:

 های فناوری(؛الف( مسائل خارجی )مانند الزامات قانونی و مدیریتی، پیشرفت

ها ها و فرهنگ سازمان، دامنه فعالیتداخلی )مانند مأموریت، چشم انداز، اهداف استراتژیک، ارزشب( عوامل 

 یا خدمات، در دسترس بودن منابع، دانش سازمانی(؛

 ج( نیازها و انتظارات ذینفعان مربوطه )مانند نهاد تنظیم مقررات، مشتریان، جامعه(.

 رد زیر می بایست بصورت مناسب نگهداری و حفاظت شود:از اطالعات مدون برای پشتیبانی و اثبات موا
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 نیازهای شایستگی:-

 سازمانهای مرتبط با سازمان؛  -

 های غیر رسمی(؛تیم )دستاوردهای آموزشی تیم یا گروه -

 فردی )صالحیت ها، نتایج اجرایی / نتایج ارزیابی(   -

 های توسعه و ابتکار عملهای دیگر؛برنامه -

 شایستگی و اقدامات مرتبط.ارزیابی تأثیر توسعه -

 شایستگی تیم یا گروه -2-2-4 

دهند و بر اساس نتایج مورد های مختلف داخل سازمان، با توجه به فعالیت هایی که انجام میها یا گروهتیم

 های مختلفی نیاز دارند.نظر، به شایستگی

 در نظر بگیرد:هنگام تعیین نیازهای مختلف تیم یا گروه، سازمان باید موارد زیر را 

 الف( رهبری؛

 ب( اهداف تیم یا گروه و نتایج مورد نظر؛

 ج( فعالیت ها، فرایندها و سیستم ها؛

 ها و مسئولیت ها؛د( ساختار تیم یا گروه: سلسله مراتب، تعداد افراد، و نقش

 ه( فرهنگ تیمی یا گروهی و توانایی همکاری، تعامل و ترویج احترام. 

 شایستگی فردی -3-2-4

برای اطمینان از تأثیر هر نقش یا عملکرد متفاوت، الزامات شایستگی فردی باید در تمام سطوح سازمان 

 تعیین شود.

 برای تعیین شایستگی فردی، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 الف( الزامات شایستگی بیرونی؛

 ها و مسئولیت ها؛ب( نقش

 لکردها؛ها یا عمهای مربوط به نقشج( فعالیت

د( رفتارها )مانند هوش هیجانی، توانایی حفظ آرامش در بحران، توانایی حفظ تمرکز در حین کار یکنواخت، 

 توانایی کار مشترک در تیم و در سراسر سازمان یا با مشتریان(.



       www.BRS.ir 

12 

 ارزیابی شایستگی فعلی و نیازهای توسعه -3-4

در  2-4زهای شایستگی مطرح شده در بخش سازمان باید سطوح فعلی شایستگی خود را با توجه به نیا

سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی، بررسی نماید تا مشخص کند اقدامات الزم برای برآوردن نیازهای 

 شایستگی در کجا باید انجام شود.

 سازمان باید:

 الف( سطوح شایستگی موجود را در نظر بگیرد؛

 کند؛ ها را با سطوح شایستگی مورد نیاز مقایسهب( آن

 های شایستگی استفاده کند.ج( از تفکر مبتنی بر ریسک برای اولویت بندی اقدامات جهت رفع شکاف

 مدیریت شایستگی و توسعه افراد -5

 کلیات -1-5

شود. نیازهای ها و افراد برطرف مینیازهای شایستگی سازمانی از طریق توسعه شایستگی تیم ها، گروه

با توسعه افراد باشد. شکاف هایی مانند نیازهای قابل پیش بینی  شایستگی مشخص شده باید مرتبط

 شایستگی در آینده باید شناسایی و برای آنها برنامه ریزی شود.

 توسعه افراد باید مرتبط با موارد زیر باشد:

 الف( نیازهای شایستگی برای دستیابی به شایستگی در سازمان در هر سطح تعیین شده است.

 کنند.عنوان بخشی از اهداف توسعه فردی خود، نیازهای شایستگی را تعیین میب( افراد به 

توانمند ساختن افراد در دستیابی به اهداف توسعه فردی و همچنین برآورده کردن نیازهای شایستگی  

سازمان، به مشارکت افراد و ایجاد یک فرهنگ با کیفیت مؤثر کمک خواهد کرد. برای راهنمایی در مورد 

 مراجعه کنید.  ISO 10018مشارکت افراد، به

 ریزیبرنامه  -2-5

 های توسعه شایستگی، سازمان باید:هنگام برنامه ریزی فعالیت

 الف( اهداف خاص توسعه را تعیین کند )برای رفع شکاف شایستگی یا نیاز به توسعه فردی(؛

 ب( فعالیتهای مربوط به توسعه را در نظر بگیرد؛

 ای نظارت و ارزیابی نتایج توسعه تعیین کند؛ج( معیارهایی بر

 های توسعه تأثیر بگذارند، در نظر بگیرد؛تواند بر ارائه مؤثر فعالیتد( ریسکها و فرصت هایی را که می

 ه( الزامات قانونی و نظارتی را در نظر بگیرد؛
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 و( منابع سازمانی از جمله مالحظات مالی را تعیین کند؛

 را تعیین کند؛ ز( خط مشی های سازمانی

 های قراردادی با فراهم کننده های بیرونی را تعیین کند؛ح( توافق نامه

 ط( الزامات برنامه ریزی و زمان بندی را تعیین کند؛

 ی( فراهم کننده مناسبی تعیین کند؛

 ک( میزان دسترسی، انگیزه و توانایی فردی )یا تیم / گروه( را تعیین کند.

 ساختار برنامه -3-5

 ار برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد باید شامل موارد زیر باشد:ساخت

 الف( مخاطب هدف کیست،

 ب( چه زمانی اهداف توسعه باید به دست بیایند )مثالً ظرف مدت شش ماه یا تاریخ معین(؛

 های ویژه )خاص( چگونه است؛ج( نحوه انجام فعالیت

 های ویژه کجاست؛د( محل انجام فعالیت

 های ویژه چقدر است؛ن انجام و زمان طول کشیدن فعالیته( زما

 شود؛چ( ارزیابی توسعه چگونه انجام می

 ز( دستیابی به اهداف چگونه مشخص میگردد )به عنوان مثال جوایز ، گواهینامه ها(.

 اقدامات -4-5

برنامه ریزی مدیریت های ها و افراد برای افزایش مشارکت و مالکیت، باید در فعالیتتیم ها، گروه -1-4-5

 شایستگی و توسعه افراد تشویق شوند.

های مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح تیم یا گروه باید موارد زیر را در نظر فعالیت -2-4-5

 بگیرند:

 های آموزش تیمی یا گروهی؛الف( ایجاد و ارائه برنامه

 خبرنامه، وب سایت، یادگیری الکترونیکی(؛ب( توسعه و ارائه طیف وسیعی از ارتباطات هدفمند )مانند 

 های تخصصی و رویدادهای شبکه سازی.های خارجی، انجمنج( شرکت در کنفرانس

 ای یا تجاری مرتبط؛د( ارتباط با نهادهای حرفه

 ه( ارائه ساختارهای پشتیبانی برای اشتراک گذاری دانش و مهارت؛

 های خاص؛و( استخدام برای رفع شکاف

 ی برای استفاده از شایستگی در سازمان با روشی مؤثرتر و متمرکز تر.ز( بازساز
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 تواند شامل موارد زیر باشد:ها در سطح فردی میتوسعه فعالیت -3-4-5

 های یادگیری فردی؛الف( برنامه

 ب( مشاوره، مربیگری و نظارت؛

 های توسعه شخصی؛ج( برنامه

 د( بررسی رسمی صالحیت ها؛

 های خارجی و غیره؛ه( شرکت در کنفرانس

 و( آموزش )در نقش یا عملکرد، کالس، آنالین(؛

 ز( رویدادهای شبکه سازی.

 هاها و مسئولیتنقش -5-5

های مختلف را تعیین و شناسایی ها و مسئولیتسازمان باید هنگام اجرای برنامه توسعه، نقش -1-5-5

 کند.

 سازمان مسئول موارد زیر است:

 دهد؛سی برنامه توسعه را ارائه میالف( تعیین اینکه چه ک

 ب( موافقت با دامنه، هدف و مخاطبان هدف برنامه توسعه؛

 ج( تسهیل برنامه توسعه از طریق فراهم کردن منابع مورد نیاز؛

 د( ابالغ الزامات برنامه به ذینفعان مربوطه.

 سئول موارد زیر هستند:دهند، مهای آن را ارائه میکسانی که برنامه توسعه افراد و فعالیت -2-5-5

 الف( توافق در برنامه توسعه افراد؛

 پردازد؛های مربوطه میب( تضمین اینکه برنامه توسعه افراد به شکاف شایستگی

 ها برای مخاطب هدف مناسب هستند؛ج( تضمین اینکه فعالیت

 های برنامه بر اساس برنامه زمانی توافق شده؛د( مدیریت و ارائه کلیه قسمت

 گیرد.تضمین اینکه نظارت و ارزیابی طبق توافق صورت میه( 

 ارزیابی تأثیر برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد 6-5

 کلیات -1-6-5

مرتبط  هایهای مدیریت شایستگی توسعه افراد و فعالیتسازمان باید روش هایی برای ارزیابی تأثیر و برنامه

 با نیازهای شایستگی ایجاد کند.
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 زیابی پیامدهای برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد، سازمان باید:هنگام ار

 های ارزیابی مؤثر و مورد توافق ذینفعان مربوطه است؛الف( تضمین کند که روش

 های آن پشتیبانی کند؛ب( از پایش برنامه و فعالیت

 ج( نتایج پایش را تحلیل کند؛

 کند؛ز برنامه، چگونه نیازهای شایستگی را برطرف مید( تعیین کند که شایستگی افزایش یافته ناشی ا

 شود؛ها اجرا و حفظ میه( تضمین کند که یادگیری و تغییر در شیوه

 و( به دنبال بازخورد از طرف تمام ذینفعان مربوطه باشد؛

 مانند، تعیین کند؛های توسعه را که پس از اتمام برنامه باقی میها و شکافز( شایستگی

 های بیشتر مورد نیاز تعیین کند.ایی برای بهبود برنامه توسعه و فعالیتح( زمینه ه

 ارزیابی در سطح سازمانی، تیمی، گروهی یا فردی -2-6-5

توان به دو صورت کمی و کیفی های مرتبط با مدیریت شایستگی و توسعه افراد  را میاثربخشی فعالیت

 ارزیابی کرد. مثال:

 الف( در سطح سازمانی:

 های کلیدی عملکرد؛های خارجی و داخلی یا شاخصممیزی  (1

 سطح شکایات و رضایت مشتری؛ (2

 نرخ عدم انطباق و بهره وری؛ (3

 ب( در سطح تیمی یا گروهی:

 سطح مشارکت و حفظ کارکنان؛ (1

 عملکرد تیم یا گروه بر اساس اهداف یا بنچ مارک؛ (2

 ج( در سطح فردی:

 پایش و مشاهده؛ (1

 ها و بررسی عملکرد فردی؛ارزیابی (2

 های توسعه فردی و دستیابی به صالحیت ها.بررسی برنامه (3
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 های آینده و نیازهای توسعه افرادتعیین شایستگی -7-5

 های آینده و نیازهای توسعه افراد را بر اساس موارد زیر تعیین کند:سازمان باید شایستگی

 الف( تغییرات جمعیتی، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی؛

 ها و فرهنگ سازمانی؛ز، ارزشب( ماموریت، چشم اندا

 ج( معرفی برنامه ریزی شده محصوالت یا خدمات جدید؛

 د( تغییر در الزامات قانونی و مقرراتی؛

 ه( دانش نوظهور؛

 و( تحقیق در بازار برای تعیین یا پیش بینی الزامات، نیازها و انتظارات جدید یا متغیر؛

 های فناوری؛ز( پیشرفت

 انتظارات ذینفعان.ح( تغییر در نیازها و 

 

 

 


