
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطبینو
 ارزیابی دقیق، جهت دقیق 

 

   راهکارهای منابع انسانی   معرفی 



 

 بست ششم بن -خيابان كوه نور  –خيابان مطهري  –تهران  

                                                                                             مطالب  فهرست

ی
 
 4 نویقطبیمعرف

ی ییمعرف   4 نویییقطبیخدماتیمنابعیانسان 

یینوییخدماتیقطبیستیل  5 :یدریحوزهیمنابعیانسان 

یایخدماتیارزی یین   6 سازمان 

یسییمدلیشاینیافزاریتدوینرمی
 

 6 تگ

ییمدلیشا
 

 6 ست؟یییچیستگ

ی ییمدلیشاینییافزاریتحتیوبیتدوینرمییمعرف 
 

 6 ستگ

ییساختیمدلیشا
 

 7 ستگ

ییارزی ییمدلیشاینیویتدوییان 
 

 8 ستگ

ییمدلیشاییاتیویجزئیماتیتنظ
 

 10 ستگ

 10 پرسشنامهیویپاسخیبهیسواالتی

 12 وییارائهیخدماتیییمدلیهمکاری

 13 جذبیویاستخدامی

ییارزییشییپ  13 ان 

ییارزیینییویآنلییکپارچهییییبرگزاری ییان   13 سازمان 

 14 )فرمیبلندیویکوتاه(ییNeoنئوییعامیلی5یشنایستیییآزمونیشخص

 15 (یDISCسکی)یدآزمونییییمدلیرفتاری

 16 (Hollandهالندی)یتستیرغبتیشغیل

 Enneagram 17-مییاگرایانیشنایستییشخصتستی

ییتستیهوشیه  20 ان-بارییجان 

 21 گاردنرییییچندگانهیهوشیییتست

 22 ی  یبلبییمیکاریتتستیی

یییالگوهاکهنتستیی  23 قهرمانیدرونی–ییقهرمان 

 MMPI2 25ی–یسوتاینهیمییچندوجیهیتییاختللیشخصیصیتستیتشخ

 27 سوتاینهیمییشغیلیتیضاتستیری

سیشغیلی  28 (Osipow)یتستیسنجشیاستر

ی
 

 29 مسلشییشغیلییتستیفرسودگ

 MBTI 30یتیشنایسییشخصیتست

 31 ییپنلیکاربری

یییدریحوزهینوییویهمراهانیقطبینیمشاوری  
 34 منابعیانسان 

ییکانونیارزیییخدمات  35 رانییمدییان 

 35 (BI)ییهوشیتجاریییارائهیراهکارها

ی ییخدماتیویمشاورهیمنابعیانسان   36 سازمان 
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 36 شناختیسازمانی -۱

ییهیاولیلیتشکی -۲  36 منابعیانسان 

 37 لتیتشکیییساختاریویمعمارییمهندیسی -۳

 38 یی/یاصلحیاموریادارییویطرایحیروابطیکارییمیتنظی -4

ییت  یآنالی -۵  38 مشاغلیسازمان 

 39 جذبیویاستخدامیندییاستقراریفرآی -۶

 40 کارراههیشغیلییشغلیویشاغلیویطرایحینگیدیگرییی -۷

انیخدماتیستمییسیطرایحی -۸  40 جت 

 41 آموزشیویتوسعهیکارکنانی -۹

 42 عملکردیکارکنانییتیرییمدی -۱۰

 43 یسازیییمیتی -۱۱

ییجادییای -۱۲  43 دادهیمحورییمنابعیانسان 

 44 هایدریسازمانیویروشیلتیتشکییسازیادهییپی -۱۳

يانیقطبينوی  45 مشتر
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ی

 معرفی قطبينو 
آز  یابی ارز  الینـنآ  یهـانـامـس اجرای ارزیابی  و    نوـمآز  عوـرنـه  اریزـرگـب  ایرـب  ویاـپ   یترـبس،  قطبینو  نوـم و  امکان  که  است 

گزارشات گوناگون و شخصی سازی    یارائهمتفاوت،  تصحیح و تحلیل  ی  نحوه ای از انواع سواالت،  هایی یکپارچه با طیف گستردهآزمون 

ارائه گزارشات قاضیان ورود به آزمون و سطح تآورد. عالوه بر این امکان گروهبندی مشده را فراهم می بندی دسترسی به نتایج و 

 .استهای متمایز این سامانه تجمیعی فردی و گروهی، از دیگر ویژگی

 معرفی خدمات منابع انسانی قطبينو 

  ت ـناخـش  وندـ ب  ایی ـهونیر  .دوـشمی  سانی ـناعـنابـم  یزهوـحدر    طا ـخ  نوـمآز  ف رـص  ها ناـ مزاـسدر    ریبسیا  ی اـهزینهـه  هـالـرسـه

آن   ایرـب  اـ موزـل  که  دـونـشمی  تهـماشـگ  ریکادر    مرـثبی  شال ـتدوره    یکاز    سـپو    دـونـش می  بذـج  ناـمزاـسدر    لـکام

انیستند  بـناسـم از  ت،  ـسا  حطرـم  بـناسـم  غلـش و    رکا  زاراـب  مشکل  سانیـنا  عـ نابـم  بیندر    که  الیـحدر    ارهموـهرو    ین. 

 دارند.  شکایت صصتخـم  سانیـنا  وینیر دنبوـناز  نیز نایاـ رمـفرکا

و   مع ـج  هـبقطبینو  لذا    تـسهاآن  تـشادـنگهو    عهـوسـت،  بذـجدر    همـم  لـحارـماز    یکی   سانیـنا  وینیر  تـناخـش آوری 

 پیشرفته   تحلیلی  بارا    زمال  اردمو  کامل  تجزئیا  با   هد ـش  ق ـوفـمو    تهـخدارـپ  زهوـح  یندر ا  ارددـتانـسا  ی اـهتـتس  اعوـنا  زیاـ سدهپیا

 . هدد  ارقر ها سازمانو  ادفرا رختیادر ا

جمله از  .گرددمی  ئهاراها  مانزسا   به  انمندرکا  وریوهبهر  یشافزو ا  میاستخدا  یندآفر  به جهت تسهیل  قطبینو  انی ـمزاـ س  تاـدمـخ

جویی در وقت و هزینه است که برای سازمان دقت بیشتر و صرفه  تدوین مدل شایستگیخدمات نوین و یکتای قطبینو، نرم افزار  

 . آوردارمغان میرا به 

روی   رـبرا  دوـ خ مرکزـتبخش زیادی از   قطبینو ، نوـمآز  اریزـرگـب ایرـب دوـوجـم هایزه وـحاز  ایدهترـگس طیف هـب هـوجـت اـب

 تصاصیـخاهای  لیل ـه تحاهمرـ ب  هپیچید  هایون ـمآز  اریزـرگـبهای بسیاری را در  قیتـوفـمو    تـسداده ا  اررـق  سانیـنا  عـنابـم  زهوـح

 .کسب نموده است انیـمزاـسو  شخصی رتصوـب
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ی:یليست خدمات قطبينو در حوزه منابع انسانی

 رزیابی سازمانی ا -1

 نرم افزار تدوین مدل شایستگی •

o   نرم افزار تدوین مدل شایستگی قطبینو، که حاصل تجربیات سنوات مشاوران و مدیران منابع انسانی قطبینو

شکل گرفته است. در    Grounded theory، بر اساس روشی کیفی با ایجاد تغییر در مدل کدگذاری  است

هایی از جنس مصادیق سامانه به طرح پرسشنامه  از طریق مصاحبه،  تآوری اطالعا این روش بجای جمع

های مصادیق،  دهی به پرسشنامهساز به پاسخپس از اقدام هر فرد تاثیرگذار و تصمیمپردازد.  میها  شایستگی

 . استقابل دریافت  مدل شایستگی عمومی یا اختصاصی بر اساس اجماع افراد شکل گرفته و

o ها،  محور بوده و امکان تدوین مدل بر اساس دپارتمانرآیند تدوین مدل شایستگی در نرم افزار فوق، پروژهف

تا  ها و شرکتمعاونت سازمانی  تعریف سطوح  امکان  دارد. همچنین  وجود  دارد که    6ها  وجود  نیز  سطح 

 سازد. می ترکیب پرسشنامه و تعداد را بهینه 

 ذب و استخدامج •

 پیش ارزیابی  •

 برگزاری یکپارچه و آنالین ارزیابی سازمانی  •

 جهت ارائه راهکار ه پس از آزمون بو دوره آموزشی مشاوره  •

 كانون ارزیابی مدیران  -2

   سازمانها و نهادها رانیمد یستگیمدل شا   تدوین •

  یها براارکنان سازمانک یه مهارت و توانمندعدر توس یو فناور یحوزه توسعه منابع انسان  صیتخص یهاهدور •

    نینو  یهای از فناور نهیو استفاده به یبرخوردار

 سطوح هیدر کل  مدیریتی یهایستگیشا یابیارز •

 درجه مدیران 360ارزیابی  •

 طراحی و تدوین مدل شایستگی  •

 یتربیت ارزیاب کانون ارزیاب •

 در حوزه منابع انسانی و ارائه داشبوردهاي مدیریتی  (BIارائه راهکارهاي هوش تجاري ) -3

 انسانی سازمانی ع بمناو مشاوره  خدمات  -4
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 سازمانی ارزیابی خدمات 

یتگیمدل شایسافزار تدوین  نرم

 مدل شایستگی چيست؟ 

شغل و    کیدر    یعملکرد عال  ک ی  جادیکه در ا  هاستیستگیاز شا  یامجموعه  انگریب  یستگیمدل شاهمانطور که مستحضر هستید  

بر اساس نوع سازمان    یبنددسته این .  شوندیم   یبندمدل دسته  کی در قالب    ی ستگشایمجموعه    نی ا. اغلب  سازمان مؤثر هستند  کی

فعال متغ  ی هاتیو  آن  برای  است  ریخاص  اساس شا  تواندیم   ی ستگیمثال مدل شا.    .… و  ی تیریسطوح مد  ،یشغل  ی هایستگیبر 

که    کنندیمشخص م  یدیکل  یرفتارها  .شوند یم  فیتعر  یدیکل  یمعموالً با رفتارها  هایستگیشا  .شود  فیتعر  یفرد  یها  یستگیشا

همه کارکنان به   یو برا شدهفیتعر یصورت عمومممکن است به  ی ستگیشا یهامدل  .است ییچه رفتارها انگری ب قاًیدق یستگیهر شا

 د. شونیم فیشغل خاص تعر کی یصرفاً برا یستگیشا یهامدل  یبرخ اما  .کار روند 

مهارت،   ات، يخصوص  زه، يانگ  - فرد    ايشهیر  هايیژگیو  از  است  عبارت  شایستگی .  داد  ارائه  را  شایستگی   تعریف   اولین  مککلند

  تجارب،  مجموع  به  اشاره  شایستگی  تر؛کلی  بیان  در.  بردیبه كار م  فهيكه او براي انجام وظ - و مجموعه دانش  ینقش اجتماع

  کرده   کسب  حیاتش  طول  در  که  دارد  مدیر  یک  هاینگرش  و   هاارزش  اجتماعی،  نقش  یا  خود  از  ذهنیت  خصایص،   ها، مهارت  دانش،

 .است

 افزار تحت وب تدوین مدل شایستگی: معرفی نرم

باشد، بر اساس روشی  نرم افزار تدوین مدل شایستگی قطبینو، که حاصل تجربیات سنوات مشاوران و مدیران منابع انسانی قطبینو می

از طریق    تآوری اطالعاشکل گرفته است. در این روش بجای جمع   Grounded theoryکیفی با ایجاد تغییر در مدل کدگذاری  

ساز به  پس از اقدام هر فرد تاثیرگذار و تصمیمپردازد.  میها  هایی از جنس مصادیق شایستگیسامانه به طرح پرسشنامه  مصاحبه،

 .است قابل دریافت  های مصادیق، مدل شایستگی عمومی یا اختصاصی بر اساس اجماع افراد شکل گرفته ودهی به پرسشنامهپاسخ

ها  ها و شرکتها، معاونتمحور بوده و امکان تدوین مدل بر اساس دپارتمانفرآیند تدوین مدل شایستگی در نرم افزار فوق، پروژه

 سازد. می سطح نیز وجود دارد که ترکیب پرسشنامه و تعداد را بهینه 6وجود دارد. همچنین امکان تعریف سطوح سازمانی تا 

 سطوح سازمانی: 

 معاون /ریمد •

 سیرئ •

 کارشناس •

 ن یتکنس •

 کارمند  •

  کارگر •
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 ساخت مدل شایستگی: 

 باشد. های شغلی و سطوح انتخابی قابل تفکیک میمدل شایستگی تخصصی یا عمومی ساخته شده و در گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شایستگی بصورت تکی یا  های ی مدل. دانلود یا مشاهدهها وجود داردهمچنین امکان دسترسی همیشگی به مستندات و مدل

 پذیر است.گروهی نیز در پنل کاربری امکان
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 مدل شایستگی:  دوین ارزیابی و ت

رویس لینک کوتاه قطبینو، پس از تنظیم مدل شایستگی، بصورت خودکار لینک کوتاه پرسشنامه را بجهت ارائه به ارزیابان ساخته س

 آورد. می و امکان تنظیماتی همچون لوگو و عنوان اختصاصی را برای ارزیابی فراهم
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 تنظيمات و جزئيات مدل شایستگی: 

های هر  دهی به پاسخها را مرتب کرده و امکان وزن های داده شده به پرسشنامه شایستگیالگوریتم تجمیع قطبینو، براساس پاسخ

  نفر را فراهم آورده است.
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  : شنامه و پاسخ به سواالتپرس



 

 بست ششم بن -خيابان كوه نور  –خيابان مطهري  –تهران  

 :ئه خدماتراا  و   مدل همکاري 

ی کار با  حوهنفعال شده و    نل کاربری برای متصدیان امور در سازمانگی، پ یند تدوین مدل شایستآتر فرچه سریعور اجرای هربه منظ

با قیمت هر مدل شایستگی    برای تعداد مدل شایستگیده  زش داده خواهد شد. به نسبت توافق شوآم   د رافبه ا  زنییافت نتایج  و درپنل  

های شایستگی به تعداد الیسنس  مدلو تدوین  ابی  زیار  تدوین مدل شایستگی فعال گردیده و امکان   یسنس ال،  ریال  10.000.000

 .ستامقدور 

ر تیم  حله در کناهر مردر  تیبانی قطبینو  م پشوده و تیس بسترقابل د   کاربری سازمان حساب  می در  ئایج بدست آمده بصورت دانت

 ود. اجرایی پروژه خواهد ب
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 : جذب و استخدام

جهت افزایش دقت در استخدام و  هسازمان، قطبینو قادر است خدمات ارزیابی را بر بستر اینترنت بدر راستای تعالی منابع انسانی 

جذب در اختیار سازمان قرار داده و نتایج تجمیعی را به تفکیک فرد و آزمون در لحظه ایجاد کرده و نمایش دهد. همچنین در 

 می مراحل جذب را انجام دهند. توانند بصورت مستقل تماای قطبینو میصورت لزوم، مشاوران حرفه 

ی:یپيش ارزیابی 

ی قبل از آزمون در راستای تدوین  آزمون یا مشاورهوری نیروی انسانی سازمان، فرایند پیشجهت افزایش بهرهه همچنین قطبینو ب

 آورد. استراتژی صحیح ارزیابی را فراهم می

 

 

 برگزاري یکپارچه و آنالین ارزیابی سازمانی 

 ها آزمون

 :دکر رهشاا یرز اردمو بهتوان قطبینو می  سامانهدر   آماده و استاندارد یهانموآز جملهاز

 MBTI شناسی شخصیتتست  •                                                          (DISCرفتاری )مدلیتست  •

 (  NEO FF-I)  فرم کوتاه شناسی نئوشخصیتتست  •              (   NEO PI-R)عاملی فرم بلند  5 شناسی نئوتست شخصیت •

 (Osipow) سیپواو شغلی سسترا تست  •                                                            هالند  شغلی غبتر تست •

                         (  Bar-On) ان-ربا  هیجانی شهو تست  •                                                      سوتا مینه شغلی  ضایتر تست •

                   (   Bradberry) یبردابر  هیجانی شهو تست   •                                                      نرردگا  چندگانه شهو تست   • 

 درونقهرمان   –الگوهای قهرمانی  کهن تست •                                                  فرسودگی شغلی مسلش تست   •

ی                    ی پیره و...های مذاکرهمهارت تست •                   MMPI2 –سوتا مینهتالل شخصیت تشخیص اختست  •

ــازمان ختصاصیا  نموآز  عهرنو  زیسادهپیاو   ساخت نمکاا ــتر اینترنت و مورد نیاز س ــافه  .نیز وجود دارد در بس همچنین امکان اض

 .نیز فراهم آمده استورود به سامانه ی هحسازی صفکردن لوگوی سازمان و شخصی
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                  )فرم بلند و كوتاه( Neoعاملی نئو  5شناسی آزمون شخصيت

 ی اختالالت روانشناس  صیمختلف ازدواج، استخدام و تشخ  یهانه یکه در زم   یشناس  تیشخص  یهاتست  نیاز پرکاربردتر  یکیتست نئو   

اصل  نیکاربرد دارد. ا ست که تصحیح تست نئو آن ا  ایسامانهقطبینو تنها    کند.یافراد را مشخص م  یتیشخص  یتست پنج عامل 

 است.براساس جنسیت 
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 (DISC)  سکیدمدل رفتاري آزمون 

بهبود   ،یارتباطات فرد مانند بهبود ی متفاوت  یهانه یتست در زم  نیباعث شده ا سکیحاصل از تست د جیبودن نتا یو کاربرد ساده

 . شود استفاده  …و  یو رهبر تیریبهبود فروش، بهبود مد  س،یبهبود سبک تدر ،ی ارتباطات سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 بست ششم بن -خيابان كوه نور  –خيابان مطهري  –تهران  

 

 ( Hollandهالند )  ی رغبت شغل تست

انتخاب شغل و رشته تحص  یشناس  تیشخص  ی هاتست  نیترهالند جز محبوب   ی رغبت شغل  تست کمک    یلیاست که به شما در 

 باشد. راه  نیترشما در انتخاب درست راهنمای خوبی برایتواند یتست م  نیکند. ایم
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 Enneagram-میانیاگراشنایسییشخصیتتست  

احساساتشان،    تیریافراد جهان و مد   ریاست که در نحوه تفس  یتیمدل شخص  نییتع  یبرا  ستمیس  کی   اگرامیان  یشناس  تیتست شخص

رفتار   لیافراد و دل  ریبه شما در درک سا  تواندیاست که م  یتیچارچوب شخص  کی  اگرامیان  گر،ی. به عبارت دکندیم  فی را توص  ییالگو

 خاص کمک کند.  یهاها از راهآن 
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 ان-ی بارهوش هيجانتست 

هوش   ،یجانیسنجش هوش ه  یبرا  یمعروف است، آزمون  زیان ن-بار  یجانیو تست هوش ه  EQکه به تست    یجانیست هوش هن

را در افراد    یو هوش احساس  یتوان هوش عاطفیان م-بار  یجانیدر اشخاص است. با استفاده از تست هوش ه  یو هوش ارتباط  یعاطف

ها  در واقع مهارت  یجانیهمه انسان ها دارد. تست هوش ه  یشخص  یزندگ  و  یشغل  تیدر موفق  یینقش بسزا  یجانی. هوش هدیسنج

سوال،    90و پاسخ به    قهیدق  12در کمتر از    دیتوانیسنجد. شما م یم   یطیمح  یاشخاص مختلف را در مواجهه با فشارها  یهاو استعداد

 . دیخود را بسنج یجانیهوش ه
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 ي گاردنرانهگچند هوش تست 

فرد را در هشت    ییتست هوش گاردنر توانا  . ردیگیاز هوش افراد مورد سنجش قرار م  یدر تست هوش چندگانه گاردنر انواع مختلف

و   قهیدق 10دارد. با صرف کمتر از  یشتریب ییکه فرد در کدام هوش، توانا شودیتست مشخص م یکرده و در انتها یبندمیرده تقس

 . دیخود را بدست آور ستعدادالب و ا غ سوال، هوش  ۸0سخ به پا
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یکاریتییمیبلبی  یتست 

است که انتخاب نفرات مناسب و  یهیکند. بد یم نیینقش افراد در گروه را تع  ن،یبلب یمینقش ت هیپرسشنامه، با استفاده از نظر نیا

شما مورد    ی میت  یاست که نقشها  نیپرسشنامه ا  ن یو هدف ا  جهیباشد. نت  ی م  ی میهر ت  تیاز ارکان موفق  ی کی  م، یآنها در ت  دمانیچ

 .دیی نما لیخود را تکم میداده و ت صیتشخ عتریشما کمرنگ است، آن را هرچه سر میدر ت یکه نقش یصورتو در ردیقرار بگ یابیارز
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ییایییالگوهنهکتست    درونیقهرمانییی–قهرمان 

پس از پرداختن به    ونگی.  دیمطرح گرد  یسیروانپزشک سوئ  ونگیبار توسط کارل گوستاو    نیاول  ا،هپیآرکتا  ا یکهن الگوها    هینظر

الگو را به   هینظر  ،ی ناخودآگاه جمع الگو    تیشخص  ی منظور روشن کردن اجزاکهن    یزیغر  یرفتارها  پ، یتا  یآرک  ایارائه داد. کهن 

  اتیکهن الگو محتو  ا ی  پیتا  یواقع آرک. درمیها داربه انجام آن  لی و ناخودآگاه تما  یصورت مادرزاد  ه که ما ب  شودیها محسوب مانسان

 .  ها مشابه استها است که در همه آندر انسان ی ناخودآکاه جمع
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 MMPI2 –سوتا  چندوجهی مينهختالل شخصيت يص ا تشختست 

مورد    اریبس  یروانشناس  یهاکی نیو کل یاست که در مراکز درمان  ی روان شناس  یهاآزمون   نیاز معتبرتر  یکی  MMPI  تیتست شخص

  یشده که متخصص روانشناس  ه یته  یروان  مرخیفرد ن  یپرسشنامه برا  نیبه دست آمده از ا  جی. با استفاده از نتاردیگیاستفاده قرار م

. دهد یم صیفرد را تشخ یتیشخص یهایژگیو  ای  یآن سالمت روان یرو  از یجنو روانس ینیبال
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 سوتاتست رضایت شغلی مينه

صورت »واکنش احساسی و نگرشی« کارکنان به  از رضایت شغلی تعاریف مختلفی وجود دارد. در گروهی از تعاریف، این مفهوم به   

 .توان گفت »رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند«شغل تعریف شده است. به صورت ساده می
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 ( Osipowاسترس شغلی ) شتست سنج 

استرس شغل  استرس   جهت مقیاس  نقشبررسی و سنجش  از  ناشی  استفاده میهای شغلی  استرس های شغلی  شود. هدف تست 

استرس   ،این تست  .های ناشی از نقش شغلی در کارکنان مختلف سازمانی است، تعیین شدت و تفاوت شدت استرس Osipow شغلی

 .سنجدشغلی افراد را در شش بعد می
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 مسلش تست فرسودگی شغلی 

نشانه    یشغل   یهمراه است. فرسودگ  یبا افسردگ  ی شغل  یکه گاها فرسودگ  یروان  یقوا  لیتحل  یعنی  ی کارزدگ  ای و    ی شغل  یفرسودگ

  ، ی کیزیف  یخستگ  یشغل  یفرسودگ  گریو تعهد نسبت به کار و مردم است. به عبارت د  یریدرگ  هابه دنبال سال  یمفرط عاطف  یخستگ

  لش یاست که فرد رغبت و تما  ی حالت  ی شغل  یفرسودگ  کار سخت است.  تیمدت در موقع  یطوالن  نگرفت  به دنبال قرار  ی و روان  یجانیه

 کند. یم دای ها کاهش پ تینسبت به انجام کارها و فعال
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 MBTI  ی شناس تيتست شخص 

علت تفاوت    توانیتست م  نیبا استفاده از ا.  دیکنیم  دای پ   یخود آگاه   تیپنهان و ناشناخته شخص  یها از بخش   MBTIانجام تست    با

 ی برا  دیمف  یتست ابزار  ن یمطلع شد. ا  د،یآیبدشان م   ییزهایاز چه چ  نکهیا  ا یافراد    قیاز عال  توانیها را درک کرد. م عملکرد انسان

افراد   یشناس  تیشخصدر    یاژهیو  تیتست از اهم  نیانجام ا  نی شناخته شده است. بنابرا  یلیو رشته تحص  غلش  یانتخاب آگاهانه

 برخوردار است. 
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 پنل كاربري

  اریزـرگـب  نمکاا  نوـمآز  وهرـگ دوـجو  .هستند  با دسترسی های جداگانهآزمون گیرندگان و آزمون دهندگان هرکدام دارای یک پنل 

از    هیورـگ  ارشزـگ  یک   هـب  ر ـمنج  نتیجهدر  که  کند می  دیجاا  ص اـخ  ن اـمزاـ س  یا  تهـسد  یکدر    ادیرـفا  ایرـبرا    نوـمآز  هی ورـگ

  ه ـبو    تاـ النـع ا   لاـسو ار  وهرـگ   هـب  ادرـفا  توـع د  نمکاا  همچنین.  ددگرمی  نوـمآز  لـخدا  ادرـفاز ا معیـج  لیلـتحو   نوـمآز  تایجـن

توان در  با استفاده از شماره موبایل و یا نام کاربری سازمانی میاست.    وه گر  ی هایژگیاز و  نیز   پاسخو    پرسشو    فایل   اریگذ  اکشترا

در پنل  های مورد نظر را برگزار نمود.  پنل عضو جدید ایجاد کرده و با استفاده از ایجاد یک گروه آزمون، به صورت همزمان آزمون 

 وجود دارد.به صورت یکپارچه و تجمعی ، آزمون دهندگان نتایج آزمونِ ی کاربری امکان مشاهده
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 ي منابع انسانیدر حوزه  مشاورین و همراهان قطبينو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتر مهدي فالحی 

صنایع    مشاور منابع انسانی فعال در •

 پتروشیمی 

 یتیترب  یروانشناس یدکترا •

 مدیر کلینیک روانسناسی پونا   •

 داریوش سنقري 

 نویسنده و مدرس روانشناسی شخصیت  •

 مشاور منابع انسانی   •

 دكتر سعيد نوري نشاط 

 گروه  المللیتسهیلگر بین •

عباس نقيبی  دكتر  

 مدرس و مشاور منابع انسانی  •

 سرارزیاب و طراح کانون ارزیابی   •

یی  خانمیلیدایدبت 

 انسانیمتخصص و مشاور حوزه منابع  مدیر،  •

 محمدرضا رضوي 

 ی و مشاور منابع انسان  ر یمد •

 ی اب ی ارز  ی کانون ها اب ی ارز یگواه یدارا •

ابوالفضل قدمی دكتر   

و متخصص جذب و ارتقا   اب ی ارز •

 ی منابع انسان 

 استاد دانشگاه  •

 روانسنج  •

گشتاسبی  كوروش  

 ی مشاور و متخصص منابع انسان  •
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 خدمات كانون ارزیابی مدیران 
وسواس بخرج گزینش و ارتقاء آنان دقت و    ها نقش سرنوشت ساز و کلیدی دارند، باید دراگر بپذیریم مدیران در اثربخشی سازمان

ها در افزایش نیاز به مدیران و کارکنان توانمند و شایسته،  روی سازمانپیش  هایتوجه به چالشدر فضای رقابتی عصر حاضر و با  .دهیم

های  های نوین و تکنیکگیری از شیوههای ارزیابی، انتخاب و توسعه سنتی بوده و ضروری است با بهرهها نیازمند عبور از نظامسازمان

های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی  های کارکنان بتوانند شایستگیعلمی و کاربردی در جذب، نگهداشت و توسعه قابلیت

از سازمان بپردازند. بسیاری  توسعه آن  به  از شیوه نموده و  انتخاب مدیران و کارکنان خود  ها همچنان  ارزیابی و  برای  های سنتی 

های سنتی، بدون  به مدرک تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل افراد، استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه   کنند، توجه زیاداستفاده می

در روش کانون   های کشورمان است.ها، بخشی از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب افراد در سازماننظر گرفتن اعتبار این روش در

های سنتی  گیرد که نسبت به روشهای چندگانه شکل می ها و شیوهیب تمرینها بر مبنای ترکارزیابی و توسعه شایستگی  ،ارزیابی

های توانند با کمک آن از وجود نیروهای توانمند برای احراز پستها میو سازمان   دارای قابلیت اعتبار و پیش بینی باالیی هستند

ارزشمند برای جذب و انتخاب نیروی انسانی برتر در   عنوان یک ابزارمدل شایستگی به  .کلیدی خود در آینده اطمینان حاصل نمایند

وری  در کسب و کار  ها باید مورد استفاده قرار گیرد. ازآنجا که استخدام بهترین افراد، افزایش سرعت رسیدن به اهداف و بهرهسازمان

احی نمود و مورد استفاده قرار داد تا  ایی طررا به دنبال دارد، باید مدل شایستگی برای سازمان را با دقت و حساسیت الزم به گونه

 عملکرد کارکنان با استراتژی سازمان هماهنگ گردد. 

   (BIارائه راهکارهاي هوش تجاري )

گیری در کسـب و کار از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. هوش تجاری و اطالعات نیز در این مهم نقش امروز سـرعت و دقت تصـمیم

یار پررنگی ایفا می ته  کنند.بـس ا ارزیابی حوزه  با  را  فناوری حوزهییقطبینو توانـس وـص انی و خـص تگیمنابع انـس ایـس های عمومی و ها و ـش

به   های کیفی رابندی و فازی شـاخصهای هوش مصـنوعی و تحلیل داده نظیر الگوریتم خوشـهگیری از الگوریتماختصـاصـی با بهره

. ارتباط ی دسـت یابداهای شـایسـتهکننده در حوزه ارزیابی به موفقیت  بینیهای پیشمدل کمی تبدیل نموده و با اسـتفاده از مدل

های ـسازمانی با ـسایر اطالعات موجود در ـسازمان، از اهمیت بـسیار زیادی برخوردار اـست. دانش اطالعات کـسب ـشده از طریق ارزیابی

گیری مبتنی بر هوش مصـــنوعی را فراهم  یندهای تصـــمیمآموجود در پس این اطالعات، امکان ایجاد داشـــبوردهای مدیریتی و فر

 .کردخواهید آورد. در ادامه چند داشبورد تهیه شده را مشاهده  می
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 :انسانی سازمانیع بمناو مشاوره خدمات 

 شناخت سازمان  -۱

 هدف از اجرای فعالیت •

 آسیب شناسی وضعیت فعلی سازمان •

 تهیه نقشه راه بهبود سازمانی •

 خروجی فعالیت •

 گزارش تحلیلی میزان بلوغ سازمان •

 های بهبود سازمانی  تعریف پروژه •

 ابزارها و روش اجرا  •

  نبررسی علل خروج سازمانی و تحلیل آ •

رضایت سنجی از کارکنان در مورد ارکان   •

 سازمانی 

 مصاحبه با کارکنان و مدیران  •

 بررسی اسناد باالدستی سازمان و مشاهده روند کار •

 های حاکم شناسایی ارکان فرهنگ سازمانی و ارزش  •

 

 تشکيل اوليه منابع انسانی   -۲

 فعالیت هدف از اجرای •

 ایجاد واحد منابع انسانی  •

 خروجی فعالیت •

  HR  انتصاب مدیر و سایر کارکنان درحوزه •

 HR  ساختار و روابط کاری واحد •

 ابزارها و روش اجرا  •

  (Sub chart) و (Top chart) تدوین ساختار واحد منابع انسانی  •

 انجام مصاحبه تخصصی و معرفی مدیر و کارکنان واحد  •

 تعریف روابط کاری درون واحدی •
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 مهندسی ساختار و معماري تشکيالت   -۳

 هدف از اجرای فعالیت •

 توزیع متناسب قدرت و ایجاد جریان مطلوب ارتباطات و اطالعات  •

 :خروجی فعالیت •

 ( Top chart ) ساختار سازمانی کالن •

 ( Sub chart ) ساختار سازمانی تفصیلی •

 دستورالعمل بازنگری در ساختار •

 ابزارها و روش اجرا  •

 توزیع   ،اخذ اطالعات الزم از طریق مصاحبه با خبرگان •

 پرسشنامه و بنچمارک از صنایع مرتبط 

 ایجاد کمیته طراحی ساختار •

 طراحی و اخذ مصوبه ساختار •

 رسانی ساختارروز تدوین دستورالعمل به •

 بینی نیازهای فعلی و آتی شرکت به منابع انسانی پیش •

 :خروجی فعالیت •

 ریزی منابع انسانی دستورالعمل برنامه •

 ریزی منابع انسانی فایل برنامه •

 ابزارها و روش اجرا  •

 انسانی ریزی منابعتدوین دستورالعمل برنامه •

 انسانی آموزش کارکنان منابع •

 افزار اکسل احی بر مبنای نرمطر •

 ت سازی اقداماایجاد وحدت رویه و رسمی •

 :خروجی فعالیت •

 ها ها و فرمها، دستورالعملآیین نامه •

 ابزارها و روش اجرا  •

 های مرتبطها و فرمتدوین بانک دستورالعمل •
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 تنظيم روابط كار و طراحی / اصالح امور اداري  -4

 تهدف از اجرای فعالی •

 وحدت رویه اقدامات اداری  •

 مالیات(  اطمینان از رعایت قوانین جاری کشور در حوزه روابط کار و سالمت کارکنان )قانون کار، بیمه، •

 کاهش روند شکایات از سازمان  •

 کاهش روند خروج کارکنان  •

 :خروجی فعالیت •

 … انضباطی و ماموریت، دستورالعمل مرخصی، •

 قانون کار(  مالیات، انونی )بیمه،اصالح موارد موکد ق •

 ایجاد دبیرخانه و بایگانی دیجیتال و فیزیکی  •

 اصالح قراردادها و احکام پرسنلی  •

 تشکیل شوراهای کارگری •

 ابزارها و روش اجرا  •

 مالیات و تامین اجتماعی در سازمان و   بررسی اجرای قانون کار، •

 شناسایی نقاط قابل بهبود

 استقرار سیستم استاندارد اداری  •

 های الزمها و دستورالعملنامهظیم آیینتن •

 آناليز مشاغل سازمانی    -5

 تهدف از اجرای فعالی •

 پذیری در انجام وظایف سازمانی ایجاد مسئولیت  •

 ایجاد سند مادر جهت استفاده از در سایر فرآیندهای منابع انسانی  •

 :خروجی فعالیت •

 … ها وشایستگی ها،های عملکردی، آموزش ، شرایط احراز، شاخصتدوین شناسنامه مشاغل شامل: وظایف •

 ابزارها و روش اجرا  •

 به با خبرگان،  آوری اطالعات از طریق مصاحجمع  •

 ها نمصاحبه، مشاهده و بنچمارک از صنایع و تحلیل آ ،پرسشنامه

 ها شرایط احراز پست وتدوین شرح وظایف  •

 هاهای ضروری پستتدوین آموزش •

 ها های کلیدی عملکرد پستتدوین شاخص •

 ها های تخصصی پستتدوین شایستگی •
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 استقرار فرآیند جذب و استخدام    -۶

 ای فعالیتهدف از اجر •

 شناسایی استعدادهای کارکنان راهبردی سازمان •

 اطمینان از در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمد  •

 کاهش نرخ خروج •

 تطابق شغل و شاغل  •

 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل جذب و استخدام •

 های عمومی و تخصصی سازمانی بانک شایستگی •

 ها با استفاده از ابزارهایتامین نیروی انسانی سازمان •

 تخصصی خصوصا در سطح مدیریتی

 استقرار ابزارهای تخصص ارزیابی منابع انسانی مانند  •

 های روانشناختی،کانون ارزیابی و تست CBI مصاحبه  

 بازاریابی    استقرار ابزارهای نوین جذب مانند هدهانتینگ، •

 میهای اجتماعی و کمپین استخداشبکه 

 ابزارها و روش اجرا  •

 تدوین دستورالعمل جذب و استخدام •

 طراحی مدل شایستگی عمومی و تخصصی •

 برگزاری کانون ارزیابی و توسعه •

 هدهانتینگ •

 های استخدامی برگزاری کمپین  •

 ها های روانشناختی معتبر و تحلیل آناخذ تست •

 های خروجانداری فرآیند مصاحبه راه •

 سازمانی و اتصال آن به سایر فرآیندهای سازمانی ی / استعدادیابی درونهای انگیزشاندازی مصاحبه راه •
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 لیگریدینگ شغل و شاغل و طراحی كارراهه شغ   -۷

 مقایسه اهمیت مشاغل در تحقق اهداف شرکت  •

 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل ارتقای عمودی  •

 های سازمانی گرید پست •

 ابزارها و روش اجرا  •

 شناسایی مدل گریدینگ مشاغل متناسب با سازمان •

 تشکیل کارگروه گریدینگ مشاغل  •

 انجام فرآیند گریدینگ مشاغل و اخذ مصوبه •

 ودیتدوین دستورالعمل ارتقای عم •

 ارزیابی دانش، مهارت و تجربه کارکنان و ترسیم مسیر رشد فردی آنان •

 کاهش تمایل به تصدی مشاغل مدیریتی  •

 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل ارتقای افقی •

 گرید شخصی کارکنان  •

 تعیین کارراهه شغلی کارکنان •

 ابزارها و روش اجرا  •

 تدوین دستورالعمل گریدینگ شاغل •

 گریدینگ شاغل  •

 صدور حکم گریدینگ شاغل برای همه کارکنان  •

 

 طراحی سيستم جبران خدمات    -۸

 تهدف از اجرای فعالی •

 ی حقوق و مزایا بر حسب سازماندهی شفاف و عادالنه •

 گرید شغل و شاغل و ارزیابی عملکرد 

 افزایش رضایت کارکنان و کاهش نرخ خروج به علت •

 بری درونی و بیرونی حقوق و دستمزد برا 

 بهبود برند کارفرمایی  •
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 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل حقوق و دستمزد •

 دستورالعمل امور رفاهی و انگیزشی •

 فایل محاسبات حقوق و دستمزد •

 ابزارها و روش اجرا  •

 تشکیل کارگروه جبران خدمات •

 شناسایی مدل بهینه حقوق و دستمزد •

 انجام محاسبات با کمترین سربار مالی و با لحاظ نمودن قوانین جاری کشور و اخذ مصوبه •

 نامه حقوق و دستمزدتدوین آیین •

 نامه امور رفاهی و انگیزشی سازمانتدوین آیین •

 

 آموزش و توسعه كاركنان  -۹

 هدف از اجرای فعالیت •

 ها های مورد نیاز شرکت و اقدام در خصوص کسب آن ها و مهارتشناسایی دقیق دانش •

 گیری از دانش کارکنان به منزله سرمایهبهره •

 ها کاریکاهش خطاها و دوباره •

 حفظ و توسعه کارکنان راهبردی •

 افزایش توان تفویض اختیار  •

 توسعه تعهد سازمانی کارکنان  •

 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل آموزش  •

 پروری و مدیریت استعدادها دستورالعمل جانشین  •

 10015سازی فرآیند آموزش و اخذ گواهینامه استاندارد پیاده •

 ی از منابع گوناگونسند نیازسنجی آموزش •

 داشبورد مدیریتی تحلیل نتایج فرآیند •

 IDP طراحی •

 پذیریاجرای عملی فرآیند جامعه •

 اجرا  ابزارها و روش •

 نامه آموزش سازمانتدوین آیین •

 10015پیاده سازی و اخذ استاندارد  •

 ها ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره •
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 گری در سازمان سازی سیستم مربیطراحی و پیاده •

 های آموزشی کار اجرای بهینه دورهوسازی سازپیاده •

 نیازسنجی آموزشی از منابع و فرآیندهای مختلف سازمان •

 پروری و مدیریت استعدادها اتصال فرآیند آموزش به جانشین •

 پذیری طراحی و اجرای سیستم جامعه •

 تحلیل نتایج کالن فرآیند  •

 مدیریت عملکرد كاركنان   -۱۰

 هدف از اجرای فعالیت •

 وری کارکنانوری سازمانی از طریق توسعه بهرهاطمینان از توسعه بهره •

 :خروجی فعالیت •

 دستورالعمل مدیریت عملکرد  •

 ارزیابی عملکرد  SMART هایبانک شاخص •

 ابزارها و روش اجرا  •

 تدوین دستورالعمل مدیریت عملکرد •

 شناسایی اهداف ارزیابی  •

 های کلیدی عملکرد مشاغل طراحی شاخص •

 سازی نظام ارزیابی عملکرددهطراحی و پیا •

 … ارتقا، آموزش، جذب و  اتصال نظام ارزیابی به فرآیندهای پاداش،  •

 افزار مرتبطسازی نرمپیاده •

 

  



 

 بست ششم بن -خيابان كوه نور  –خيابان مطهري  –تهران  

 

 تيم سازي  -۱۱

 هدف از اجرای فعالیت •

 سازی کارکنان از طریق افزایش سرعت، دقت و همدلی توانمند •

 تعهد و هویت سازمانی  •

 :خروجی فعالیت •

 سند تغییر ساختار بر مبنای تیم سازی •

 ریزی محور در دستورالعمل پاداش، بودجهسند تغییرات تیم •

 و مدیریت عملکرد  

 محور های تیمبازی •

 ابزارها و روش اجرا  •

 توسعه ساختارهای تیم محور •

 های تیم محورآموزش مستمر کارکنان از طریق اجرای بازی  •

 ریزی سازی به پاداش و بودجهاتصال فرآیند تیم •

 یت عملکردسازی به مدیراتصال فرآیند تیم •

 ایجاد منابع انسانی داده محور   -۱۲

 هدف از اجرای فعالیت •

 ها سازی فرآیندها و اخذ تصمیمات دقیق و مبتنی بر دادههوشمند •

 :خروجی فعالیت •

 های اطالعاتی مورد نیاز در کلیه فرآیندهای منابع انسانی ایجاد بانک •

 ایجاد داشبوردهای مدیریتی جهت ارائه گزارشات مورد نیاز  •

 افزارهای مورد نیازسازی نرمدهپیا •

 ابزارها و روش اجرا  •

 های با اهمیت مورد نیاز در کلیه فرآیندها شناسایی داده •

 اهمیت های باهای ثبت دادهایجاد قالب •

 گیریهای گزارش ایجاد قالب •

 ایها و روندیابی با ابزارهای حرفه تحلیل داده •

 داشبوردهای گزارشات مدیریتی ایجاد •
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 ها در سازمانسازي تشکيالت و روشپياده   -۱۳

 هدف از اجرای فعالیت •

 یندهای سازمان آکلیه فر سازیبررسی و ایجاد و بازنگری و بهینه •

 :خروجی فعالیت •

 یندهای سازمانآیندهای اصلی و زیرفرآایجاد کلیه فر •

 یندهای سازمانآایجاد مستندات کلیه فر •

 یندها آماتریس فر RACI تهیه •

 کاری و اتالف در منابع سازمان سازی گردش اطالعات سازمان و اجتناب از دوبارهبهینه  •

 ابزارها و روش اجرا  •

 BPMN  استفاده از متدولوژی •

 BPMS  سازیامکان پیاده •
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 مشتریان قطبينو 
 ایم.  ها را داشته افتخار همراهی با آن به ما اعتماد کرده و که ریگرانقدها و مشتریان شرکت
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