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 دنیای درون

 

  

  : خدمات سازمانی دنیای دروندرباره 

و (روانشناس  دنیای درون ، زیر نظر پوریاپاکرو وسسهبخش خدمات سازمانی م

ها و سال گذشته در شرکت ۱۷مشاور سازمانی) با توجه به نیازسنجی ها و آموزش های 

  : به ارائه خدمات زیر می پردازدسازمان های مختلف در سراسر ایران ، 

  

 روانی ، شخصیتی و شغلی جهت استخدامبه لحاظ  ی انسانییروسنجش ن 

 مدیریتی و سازمانی به مدیران  تخصصی مشاوره  

  جهت نیروی انسانی سازمان با هدف رفع مسائل فردی و شغلیمشاوره فردی  

 بر اساس نیازهای ، مدیریتی و سازمانی روانشناختی  برگزاری کارگاه های

  مانسازشرکت یا  مشخص یک

  

  

سازمانی روانشناسی  خدمات  

 ویژه کسب و کارها
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  دنیای درون

 

  

  سنجش نیروی انسانی :

  : باشد یم شکل زیر قابل ارائه ۲در خدمت  ینا

  : یدجد یرویاستخدام ن .۱

انجام مصاحبه و تست استاندارد جهت ارزیابی وضعیت روانی ، شخصیتی ، 

مهارتهای شغلی و سنجش شخصیت فرد با جایگاه شغلی همراه با ارائه 

 نهایی جهت تصمیم گیری مدیرانکارنامه شخصیتی و تفسیر 

 : یفعل یروهاین یبررس .۲

ارزیابی دوره ی وضعیت روانی ، شخصیتی و شغلی فرد مطابق با جایگاه 

  شغلی جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی فعلی

 یایمجموعه دن یا، طبق توافق در محل شرکت شما  یانسان یروین سنجش 

  درون انجام خواهد شد.

  

  

سازمانیروانشناسی خدمات   

 ویژه کسب و کارها
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  دنیای درون

 

  

  اوره سازمانی :مش

  : باشد ینوع مشاوره م ۲خدمت شامل  ینا

  :یریتیمشاوره مد .۱

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی با مدیر یا مدیران شرکت یا سازمان جهت 

ارائه راه کارهای سازمانی زودبازده جهت مسائل نیروی انسانی ، پیشبرد طرح 

و فروش و  کسب و کار ، اجرای سیستم سازی سازمانی ، مسیر بازاریابی

  نیازهای خاص هر کسب و کار

   :یمشاوره فرد .۲

و  یگرددجهت پرسنل و در محل سازمان شما برگزار م یکه به صورت فرد جلساتی

 یها ییافراد است که معموال در توانا یو شغل ی، شخص یهدف آن رفع مسائل درون

  .یدنما یم یجادافراد اخالل ا یشغل

  

  

سازمانیروانشناسی خدمات   

 ویژه کسب و کارها
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  درون یایدن

 

  آموزش سازمانی :

  شکل زیر ارائه میگردد : ۲این خدمت به 

 آموزش حضوری : .۱

برگزاری کارگاه های اختصاصی و تخصصی با موضوعات روانشناسی ، مدیریتی 

، ارتباط موثر سازمانی ، بازاریابی و فروش ، کوچینگ و مهارتهای کارگروهی که 

اجرا  این کارگاه ها بر اساس نیازسنجی اولیه ویژه سازمان شما طراحی و

خواهد شد و ویژگی منحصر به فرد این کارگاه ها در شیوه اجرا ، کاربردی بودن 

خاص روانشناسی و و محیط خاص کارگاه با اجرای آموزشها و بازیهای 

  سازمانی می باشد.

 آموزش غیرحضوری : .۲

باشد یم یحضور  یشامل تمام موضوعات آموزشها یباتقر یحضور  یرآموزش غ

نوع آموزش محدودتر بوده  یندر ا یو حضور  یعمل ناتیتفاوت که تمر ینبا ا

  .یگرددبرگزار م و با توجه به نیازسنجی یمجاز  یو کالس ها در بستر فضا

زمان ، مکان و تعداد  یتنوع آموزش ، عدم محدود ینمهم در خصوص ا نکته

 یهشب یآموزش یفضا یکشرکت کنندگان در  یشرکت کنندگان است و تمام

، کتاب  ینات، تمر یریو تصو یصوت یها یلدرسها ، فا افتیشده ، به در یساز 

 نالین، امکان حضور آ کالس پردازند و همراه با استاد یم غیرهها ، جزوه ها و 

  را خواهند داشت. نوشتاری ، صوتی و تصویری مشترک یو گفتگو

  

 خدمات روانشناسی سازمانی

 ویژه کسب و کارها
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  درون یایدن

 

  

  دریافت وقت جلسه نیازسنجی :

در حوزه مشاوره  یرانیمطرح ا یکت ها و سازمانهابا توجه به تجارب گذشته ما با شر 

 یازسنجیتا جلسه ن یمفراهم کرد یگرام یرانشما مد یامکان را برا ین، ا یسازمان

و پس  سازمان یا کسب و کار خود دریافت نما�دمسائل  یبررس یبرا اولیه رایگان را

 یر واقع تمامشود. د ارائهو خدمتتان  یمجموعه شما طراح یازاز آن خدمات مورد ن

مجموعه شما  یازهایو با توجه به ن ی، به صورت اختصاص یبرنامه خدمات سازمان

  خواهد شد. یطراح

  

  تماس با ما :

جهت دریافت وقت جلسه نیازسنجی و کسب اطالعات بیشتر میتوانید همه روزه به 

  شب با این شماره ها تماس حاصل فرما�د: ۹صبح تا  ۹جز پنجشنبه ها از 
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 خدمات روانشناسی سازمانی

 ویژه کسب و کارها




