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درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎی درون :
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻧﯿﺎی درون  ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﻮرﯾﺎﭘﺎﮐﺮو )رواﻧﺸﻨﺎس و
ﻣﺸﺎور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎی  ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان  ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد :
 ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ  ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام
 ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
 ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی و ﺷﻐﻠﯽ
 ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ :
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در  ۲ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ :
اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ  ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان
 .۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ :
ارزﯾﺎﺑﯽ دوره ی وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ  ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ
 ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻧﯿﺎی
درون اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺸﺎوره ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ:
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ زودﺑﺎزده ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 .۲ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی:
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد و
ﻫﺪف آن رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ  ،ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ  ۲ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد :
 .۱آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری :
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش  ،ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﺷﯿﻮه اﺟﺮا  ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن
و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎص ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ اﺟﺮای آﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺧﺎص رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری :
آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺣﻀﻮر ی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﻀﻮر ی در اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮده
و ﮐﻼس ﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش  ،ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن  ،ﻣﮑﺎن و ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎز ی ﺷﺪه  ،ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺳﻬﺎ  ،ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی  ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت  ،ﮐﺘﺎب
ﻫﺎ  ،ﺟﺰوه ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﮐﻼس  ،اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﻼﯾﻦ
و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮﺷﺘﺎری  ،ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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درﯾﺎﻓﺖ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻄﺮح اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺸﺎوره
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
اوﻟﯿﻪ راﯾﮕﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ ﺪ و ﭘﺲ
از آن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ :
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ
ﺟﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ:
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