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ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ؟
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﻪ از دی ﻣﺎه  ۹۸در دﻧﯿﺎ و
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷــﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را
ﺗﺤــﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳــﺖ .ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑــﺰرگ و ﮐﻮﭼــﮏ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸــﺎن ﻫــﻢ از اﯾــﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد دﺳــﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳــﺎﺧﺘﺎری زدﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑــﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در اﯾﻦ
دوره ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻧﺤﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ
دارﯾﻢ ﺑــﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽای ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم
دادﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ را روی ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

i
راﻫﻨﻤﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺰارش

.
.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﻈﺮ ﺣﺪود  ۶۰۰ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ و  ۱۴۰۰ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و

ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ*.

ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ »ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ روی ﺑﺎزار ﮐﺎر« در ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ  ۱۴۰۰اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.

.

در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮔﺰارش دورﮐﺎری ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه

اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺟﺎبوﯾﮋن در ﺳﺎل  ۹۹و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ از ﺑﯿﺶ از ۵۰۰

ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺨﺸــﯽ ﮐــﻪ از دادهﻫﺎی ﮔــﺰارش دورﮐﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

.

ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺮی ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰیﺷــﺎن در آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺳﻪ

دﺳــﺘﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺷــﺪهاﻧﺪ :ﺗﻬﺮان ،ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮج ،ﻣﺸــﻬﺪ،
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﻫﻮاز( و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ(.

.

ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ :زﯾﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ،

 ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ ۵۰۰ ،ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ.

*( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺰرگ آﻣﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و دﻗﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ٪۹۵±٪۵
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۸۵داده آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر
از ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن از ﺗﻌﺪﯾﻞ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ:

٪۲۸

ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

٪۷۲
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮال :از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در دوره ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
»ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﯿﺪ؟ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮدﯾﺪ؟«
درﺻﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺷــﺎﻏﻞ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

ﺷﻐﻞ در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ

ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه
ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮده

٪۴
٪۲۱

٪۷۵
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه

ﺳﻮال :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ؟

.

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﮔﺸــﺘﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ را

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

٪۵۷

٪۴۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری

ﺳﻮال :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮری؟

دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری
ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺗﺎ ﺣﺪی آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.
٪۷۹
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ زﺑﺎن ﺑﺪن ،ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ و ﻓﻀﺎی راﺣﺖﺗـﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﯾـﻦ را دارم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﻢ
را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ.
٪۷۱
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در آن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
٪۱۰
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﺘﺮی دارم.
٪۷
ﺳﻮال :ﭼﺮا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﻢ.
٪۷۴
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در
ﻃﻮل روز را دارم.
٪۴۷
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮم و ﺷﺮوع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
٪۳۳
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﺘﺮی دارم.
٪۱۵
ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و آراﺳﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﯿﺎز ﻧﺪارم.
٪۲
ﺳﻮال :ﭼﺮا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

.
.

در ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آورده ﺷﺪه ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن

ﺛﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎ  ۱۰۰ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺣﻀﻮری را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،

ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دورﮐﺎری در دوران

ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن

٪۳۹
در اﯾﻦ دوره
ﺗﺠﺮﺑﻪ دورﮐﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻪام.

در اﯾﻦ دوره
ﺗﺠﺮﺑﻪ دورﮐﺎری
داﺷﺘﻪام.

٪۶۱

ﺳﻮال :در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دورﮐﺎری داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ دورﮐﺎری

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻀﻮری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ

ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﮑﺮده

٪۳۱

٪۳۵

٪۳۴

ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎزده ﺷﻤﺎ در دورﮐﺎری ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه؟

دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده

دورﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺣﺬف رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
٪۶۲
اﻧﻌﻄﺎف زﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
٪۴۱
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
٪۳۷
دور ﺷﺪن از ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
٪۲۰
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر
٪۲۰
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزده ﺷﻤﺎ در دورﮐﺎری ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ؟

دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده

دورﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺷﺪن و از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
٪۴۵
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و (...
٪۴۴
ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
٪۴۱
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ
٪۲۸
ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺎرت از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮ
٪۱۰
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺷﻤﺎ در دوران دورﮐﺎری ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻮع ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در دوره ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت

٪۱۲

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﺎرم
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دورﮐﺎری و
ﮐﺎر ﺣﻀﻮری ﺑﺎﺷﺪ.

دورﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﻢ.

٪۵۲
٪۳۶

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ دﻫﻢ.

ﺳــﻮال :ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﻔﯿﺪ ﺷــﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت دورﮐﺎری اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

.

ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤــﻮدار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤــﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎر ﺣﻀﻮری و دورﮐﺎری را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ  ۱۲درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ دورﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر
از ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
)ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ(

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ

٪۶
٪۱۲

ﺗﻬﺮان

)اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﺮج ،اﻫﻮاز(

٪۸۲

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ
٪۵

 ۱۰۰۰ - ۵۰۰ﻧﻔﺮ

٪۶
٪۲۰

زﯾﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ

٪۶۹

 ۵۰۰ - ۱۰۰ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  /ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار

۹۰

ﺗﻮﻟﯿﺪی  /ﺻﻨﻌﺘﯽ

۸۷
۳۷

ﺗﺠﺎرت  /ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

۳۷

ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻨﺪ ﮔﺮدش

۳۲
۲۳

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  /ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  /ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ

۲۳

ﺧﻮدرو و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

۲۲
۲۱
۱۸

۱۴۸

.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ

۱۵

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ

۱۵

آﻣﻮزش  /ﭘﮋوﻫﺶ

۱۵

دارو
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫـﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ از ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸــﺎن زﯾﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻮده و در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪی/ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ:

+٪۹٫۶
ﺳﻮال :اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در دی  ۹۸ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ،اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻋﺪد ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
x ۱۰۰

ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎل  - ۹۸ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۹۸

= ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﻞ

اﮔﺮ ﮐﺮوﻧﺎ دﻧﯿﺎ و ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑــﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ ﻋﺪد
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد و رﺷﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی از ﮐﺮوﻧﺎ
دﯾﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ در
ﮔﺰارش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﻋﺪدی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد.

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ
٪۱۰٫۴
 ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ
٪۱۳٫۸
 ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ
٪۱۰٫۱
زﯾﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ
٪-۴٫۷
ﺳﻮال :اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در دی  ۹۸ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ،اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت:

.

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺪام

زﯾﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ

 ۲۴ﻧﻔﺮ

 ۱۱ﻧﻔﺮ

 ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ

 ۱۵ﻧﻔﺮ

 ۴۸ﻧﻔﺮ

 ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ

 ۲۲ﻧﻔﺮ

 ۱۲۴ﻧﻔﺮ

ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ

 ۳۲ﻧﻔﺮ

 ۳۸۵ﻧﻔﺮ

اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
درﺻﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ
٪۵۶

ﺣﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه و روﺣﯿﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٪۵۶

آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ )(Onboarding
٪۴۰

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٪۲۷

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٪۲۷

ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی

ﺟﺪﯾﺪ – ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن )(socialization

٪۲۱
ﺳﻮال :در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ )از دی  ۹۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

.

ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳ﮔﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻧﯿﺴﺖ.

�
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ:

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ روی آوردﻧﺪ.
٪۵۵

٪۴۵
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﻮال :آﯾﺎ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﺪن درآﻣﺪﻫﺎ ﺳﺮاغ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﯿﺪ؟

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ اﻗﺪاﻣـﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٪۶۹
ﺣﺬف ﻣﺰاﯾﺎی

ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻫﺎر و ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ و ﭘﺎداش و (...

٪۳۰
ﺣﺬف اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری
٪۲۹
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
٪۲۱
ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٪۱۶
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪی از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن
٪۱۴
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺪون ﺣﻘﻮق
٪۱۲

.
.

ﺳﻮال :ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ؟

ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ

ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﻏﻠﺐ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام داﺷﺘﻨﺪ.
٪۸۴
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
٪۴۵

.

ﺳﻮال :از دی  ۹۸ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰اﺳﺘﺨﺪام داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ ،از دی  ۹۸ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪام و ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ؛ از ﻃﺮف

دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﻧﻪ اﺳــﺘﺨﺪام داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻧﯿﺴﺖ.

٪
درﺻﺪ ﺟﺬب و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام را داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
۱

٪۵۳

ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری
٪۱۹

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺳﺌﻮ
٪۱۳

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ  /اﻣﻮر اداری  /اﭘﺮاﺗﻮر
٪۱۳

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
٪۱۲

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ  /ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری  /ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮم اﻓﺰار
٪۱۰

ﮐﺎرﮔﺮ  /ﻧﯿﺮوی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
٪۱۰

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ  /ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  /ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه  /ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
٪۹

ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ  /ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  /اﻧﺒﺎرداری
٪۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  /اﺳﺘﺮاﺗﮋی  /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  /ﺗﺤﻠﯿﻞ داده و اﻃﻼﻋﺎت
٪۷
ﺳﻮال :اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺪام ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

 (۱ﻋﺪد ۵۳درﺻﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ »ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ۵۳درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
۱

٪۴۹

ﮐﺎرﮔﺮ  /ﻧﯿﺮوی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
٪۱۴

ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری
٪۱۳

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ  /اﻣﻮر اداری  /اﭘﺮاﺗﻮر
٪۱۰

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ  /ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری  /ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار
٪۸

ﮐﺎدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
٪۸

راﻧﻨﺪه  /ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ  /ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری
٪۷

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
٪۶

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺳﺌﻮ
٪۶

ﺧﺮﯾﺪ  /ﺗﺪارﮐﺎت
٪۵

.
.

ﺳﻮال :ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺪام ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺮوه ﺷــﻐﻠﯽ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ

ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎی دو ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ۱۰۰ ،ﻧﯿﺴﺖ.

 (۱ﻋﺪد ۴۹درﺻﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ »ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ۴۹درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ.

٪۳۲

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

۱

٪ ۳۸

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

٪۳۰

ﺳﻮال :اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن؟

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

٪۳۲

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
۲
آﻗﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
٪ ۴۱

٪۲۷

ﺳﻮال :ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن؟

در اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘـــﺮی ﻫﻢ در اﺳﺘﺨـــﺪام و ﻫﻢ در ﺗﻌﺪﯾﻞ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 (۱ﻋﺪد ۳۸درﺻﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ۳۸درﺻﺪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﺳﺘﺨﺪام داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎﯾﺸﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 (۲ﻋﺪد  ٪۴۱ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٪۴۱از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎﯾﺸﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ آﻧﻼﯾﻦ  /ﺣﻀﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨــﺪ درﺻﺪ از ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
٪۸۳

ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
٪۱۷
ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ

٪۶۶

٪۳۴

آﻧﻼﯾﻦ
ﺣﻀﻮری
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳــﻮال :از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﭘﺮﺳــﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳــﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳــﺎزﻣﺎن آنﻫﺎ )ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ( ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده
و ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ)ﯾﻌﻨﯽ از دی  ۹۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( ﭼﻨﺪ درﺻﺪش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ؟

.

اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ دو

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ روی آوردهاﻧﺪ.

درﺻﺪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮد را آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
٪۴۷

٪۵۳

ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
٪۷۸

٪۲۲

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام در آنﻫﺎ ﺣﻀﻮری ﺑﻮده
درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳــﻮال :از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﭘﺮﺳــﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳــﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳــﺎزﻣﺎن آنﻫﺎ )ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ( ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده
و ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ)ﯾﻌﻨﯽ از دی  ۹۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( ﭼﻨﺪ درﺻﺪش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ؟

.

دو ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻧﻈــﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد آﻧﻼﯾﻦ ﺷــﺪن ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری

ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده
٪۳۰

٪۲۸

٪۴۲
آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه
ﺳﻮال :ﺑﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ( اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ...

.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻫﻢ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ.

ﻧﮕﺎه ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳــﺘﺨﺪام آﻧﻼﯾﻦ
دارﻧﺪ ﺑﻪ دوره ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺮوﻧﺎ
ﺟﻠﺴﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﺴﺎت
ﺣﻀﻮری ﻣﯽروم.
٪۵۱

٪۴۹
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت و در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺳﻮال :ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ

و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺮوﻧﺎ در

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ )(onboarding
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ روﻧﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دارد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﭼﻨــﺪ درﺻﺪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑــﻪ آﻣﻮزش و ﺑــﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎ
) (Onboardingﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را داﺷــﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
٪۲۵

٪۷۵
ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ آﻣﻮزش دادهاﯾﺪ و وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ؟)(Onboarding

ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺨﺘﯽ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری
آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه
٪۳۰

ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه

٪۵۸
٪۱۲

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده

ﺳﻮال :اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ...

ﻧﮕﺎه ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
دوره ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺮوﻧﺎ

٪۴۱

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری ﻣﯽروم.

.

ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽدﻫﻢ و در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.

٪۵۹

ﺳﻮال :ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،در روﯾﻪی آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ) (Onboardingﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ۲۵درﺻﺪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮو ) (Onboardingﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را داﺷــﺘﻪاﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ٪۶۰ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدﻫﻨــﺪ .ﯾﻌﻨــﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺪود  ٪۱۰از ﮐﻞ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

اﺟﺮای دورﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳــﺎل  ۹۹ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽای از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ دورﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸــﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .در اﯾﻦ
ﻗﺴــﻤﺖ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺰارش دورﮐﺎری آورده ﺷــﺪه
اﺳــﺖ) .ﺑــﺮای دﯾﺪن ﮔــﺰارش ﮐﺎﻣﻞ »ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿﻌﯿﺖ
دورﮐﺎری در دوران ﮐﺮوﻧــﺎ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن را دورﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ؟
 ۸۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ
 ۶۰ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ

٪۱۰٫۱
٪۴٫۷

٪۱۱٫۸

ﺻﻔﺮ

 ۳۰ﺗﺎ  ۶۰درﺻﺪ

٪۴۹٫۵

٪۲۳٫۹

 ۱۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ
ﺳﻮال :ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن را دورﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ دورﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻀﻮری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه
٪۱۴٫۸

٪۵۵٫۵

ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه

٪۲۹٫۷

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

ﺳﻮال :ﺑﺎزده ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﺑﻌﺪ از دورﮐﺎر ﺷﺪن ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ؟

دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده دورﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺣﺬف رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن آن
٪۸۱٫۶
اﻧﻌﻄﺎف زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺮاد
٪۶۵٫۸
دور ﺷﺪن از ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
٪۵۲٫۶
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر
٪۵۲٫۶
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
٪۴۴٫۷
ﺳﺎﯾﺮ
٪۷٫۹
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮای دورﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده دورﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ روی ﮐﺎر اﻓﺮاد
٪۶۹٫۷
ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎ
٪۶۷٫۱
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ
٪۵۶٫۶
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
٪۴۲٫۱

ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و(...

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﺣﯽ روی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺷﺪن و از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
٪۳۸٫۲
٪۹٫۲
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮای دورﮐﺎری ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺎﯾﺮ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ و اداﻣﻪ دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن دورﮐﺎری

ﺑﻠﻪ ،ﺣﺘﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ

٪۱۷٫۲

ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

٪۴۷٫۷
٪۳۵٫۲
ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ روی آن اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهاﯾﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﻮال :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﮐﺎری را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

.

ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺴــﺘﻢ

دورﮐﺎری را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮری ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در دوره ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن

آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات در ﻫﺮ اﺗﺎق

ﺗﻬﯿﻪ ﻇﺮف و وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻠﻖ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﻫﺎ
ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ
)در ﺻﻨﻌﺖ اﻣﻼک( :اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ۳۶۰درﺟﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن

ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳــﺎﻋﺎت اوج

ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.
.
.
.
.
.

اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎور

ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻨﺰل
ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮآﻻت ﭼﺸﻤﯽ و ﭘﺪاﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح

ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

اﯾﺠــﺎد ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ

ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺷــﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ

.
.
.
.

ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ون در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺷﺮﮐﺖ
ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـــﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀـــﻮر و ﻏﯿـﺎب اﺛـــﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
ﺗﻮزﯾﻊ داروﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫـــﺎﯾﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
در اﯾــﻦ دوره ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﭘﯿﺶ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾــﻢ؛ ﻣﺜــﻞ ﺗﻌــﺪاد
اﺳﺘﺨﺪام در دوره ﮐﺮوﻧﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ دورﮐﺎری
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

ﺟﺎبوﯾﮋن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾـــﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـــﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﺟﺎبوﯾﮋن ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر و اراﺋﻪ
ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﺳــﺘﺨﺪام و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﺷﻮ )ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی( اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳــﺖ .ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺎبوﯾﮋن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﺷــﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ رزوﻣﻪ ﺳــﺎز دو زﺑﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ ،اراﺋﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی
ﺟﺎبوﯾﮋن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﺟﺎبوﯾﮋن
ﻓﻀــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟﺎب وﯾﮋن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دوﺳــﺘﺎﻧﻪ و در ﻋﯿــﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ .ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎددﻫﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ رﺷﺪ
 DNAﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﺟﺎب وﯾﮋﻧﯽﻫﺎﺳﺖ.
در ﺟﺎبوﯾــﮋن ﻫﺮ روز ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺴــﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﻧﻮآوری ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﻣﺎﺳــﺖ .ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺷــﻌﺎر ﻧﯿﺴــﺖ و رﻧﮓ
واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮزی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.

| ﺟﺎبوﯾﮋن از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |

 ۶۱ﻧﻔﺮ

 ۴۶ﻧﻔﺮ

٪۸۰

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۷۰

٪۲۰
 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۱۰

 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

٪۰
ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۵۵

٪۴۵
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ

.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
اﮐﺎﻧﺖ ﻣﻨﯿﺠﺮ

.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش

.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎبوﯾﮋن

دورﮐﺎری

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ

اﻣﺮﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎزی

ﭘﺎداش

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و

ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ

روﯾﺪادﻫﺎ و
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی داﺧﻠﯽ

ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎزی ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﺎبوﯾﮋن در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن ﻫﺎدی اردﻫﺎﻟﯽ | ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎبوﯾﮋن

 -۱اﺟﺮای ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 -۲ﺑﺮﮔــﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر
 -۳ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ورود و ﺧﺮوج ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ
 -۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻨﺰل
 -۵ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 -۶ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻔﺘﻪ
 -۷دورﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -۸ﻗﺮار دادن اﻟﮑﻞ و ﻣﺎﺳﮏ در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ

اوﺳﺘﺎی آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﺎ

ﮔﻮش ﺷﻨﻮای ﻣﻘﺘﺪر

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺳﺌﻮﭼﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﯾﺎور ﺎﺑﻣﺮام ﻣﺸﱰی

ﺻﻮرﺗﮕﺮ ﺻﺒﻮر

ﮔﻮش ﺷﻨﻮای ﯽﺑﺻﺪا

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺎﺑ اﻧﮕﯿﺰه

ﮔﻮش ﺷﻨﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎﯽﻟ

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪ

ﺟﺎرزن ﻣﺠﺎزی ﺟﺪی

ﺟﺎرزن ﻣﺠﺎزی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﯿﻦ

ﻣﺮد ﴰﺎره ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻣﺸﱰیﺳﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮ

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﲳﯿﻤﯽ

ﺣﺎﯽﻣ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﯽ داﰂاﻟﻨﻘﺪ

ﺧﺎﱎ دﯾﺘﺎ

ﯾﺎور ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﺠﮑﺎو

ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻼق

ﺣﺎﯽﻣ ﺷﯿﮏﭘﻮش ﺣﻘﻮق ﺑﴩ

ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻗﯿﻖ

ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﯽ on time

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻮاﳕﺮد

ﯾﺎور ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻣﺸﱰی

ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺎﯾﺐ

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﯽﺑﺣﺎﺷﯿﻪ

ﯾﺎور ﺧﻮش ذوق ﻣﺸﱰی

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه

ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﯽ داده ﻣﺤﻮر

ﮐﺪﺧﺪای ﺣﻮاس ﺟﻤﻊ

ﺳﺎﻻر آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﺎ

ﺎﻧﺧﺪای ﺧﯿﺮﺧﻮاه

ﺣﺎﴐ ﻏﺎﯾﺐ

ﺧﻮش ذوق ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ

ﮔﻮش ﺷﻨﻮای ﻫﲊی

ﯾﺎور رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺸﱰی

آﭼﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

ﺗﻮﺳــﻦ در ﺳــﺎل  ۱۳۷۸ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳــﻦ در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸــﺮو در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺸــﻮر ،اﻓﺘﺨﺎر اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸــﻮر را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد؛ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اوﻟﯿﻦ
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﮐﻮرﺑﻨﮑﯿﻨﮓ( ،اوﻟﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ،اوﻟﯿﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﮐﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  Visaو MasterCard؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۴در ﺟﻤﻊ  ۱۴ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺟﻬﺎن و
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺳﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎد »ﺗﻮﺳﻦ« وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻮرس ﺷﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﺗﻮﺳﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
.۱

ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ

 .۲ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﺒﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ
 .۳ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری
 .۴ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺬاب
 .۵اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
 .۶ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد

| ﺗﻮﺳﻦ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |

 ۷۶۳ﻧﻔﺮ

 ۲۴۸ﻧﻔﺮ

٪۵۲

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۵۵

٪۳۹

٪۵
 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۱
ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۵۵

٪۴۵
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ

. . .
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ

آزﻣﻮﻧﮕﺮ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻦ

ﺟﺸﻦﻫﺎ و

ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ

وام و

اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری و

ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و

ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ،ﺣﻮادث،

ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ

و رﺳﺘﻮران

ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ

ﺷﻨﺎوری ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و

ﺧﻮدرو و درﻣﺎن

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ

ﮐﺎرت ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره رﻓﺎﻫﯽ

ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

اﺗﺎق ﺑﺎزی

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ،

ﺻﺪور اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ازدواج

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ،

ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن

ﻃﺮف ﻗﺮارداد

ورزش آﻧﻼﯾﻦ

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻦ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن روحاﷲ ﻓﺎﻃﻤﯽ | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

 -۱دورﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ
 -۲ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران در ﺷﺮﮐﺖ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی
 -۳ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮﮐﺖ
 -۴ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 -۵ﻓﺮاﻫــﻢ ﮐــﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻻزم ﺟﻬــﺖ ﻋﺪم ﻟﻤﺲ ﺳــﻄﻮح )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﻤﻪﻫﺎی
آﺳﺎﻧﺴﻮر ،دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه(
 -۶ﻗﺮاردادن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا در اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ
 -۷ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺗﺐ روزاﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران در زﻣﺎن ورود
 -۸ﻗﺮار دادن اﻟﮑﻞ و ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
 -۹ﭘﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران
 -۱۰ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 -۱۱ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

R O YA

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زرﯾﻦ روﯾﺎ در ﺳــﺎل  ۱۳۶۸ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﺳﻠﻮﻟﺰی( اﺳﺖ.
ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ اﻫــﺪاف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زرﯾﻦ روﯾﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﻓﺎه و آراﻣﺶ ﻫﺮروزه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺜﻞ »ﻣﺎی ﺑﯿﺒــﯽ« » ،ﻣﺎی ﻟﯿــﺪی« » ،اﯾﺰی ﻻﯾــﻒ« » ،ﮐﻮﮐﻮ ﻣﯽ« و »ﮔــﻮد ﻣﻮد« از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷــﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﻬﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،رﺷــﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی،
ﺧﻮددوﺳﺘﯽ و ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ ،اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ
را ﻣﺤﮑــﻢ ﻧــﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﮑﻮﺷــﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای »ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴــﺘﻦ«
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در زرﯾﻦ روﯾﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ؛ در ﻣﺤﯿﻄﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﯽ.
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ورود ﺑﻪ زرﯾﻦ روﯾﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﺴــﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻼﻗﯿــﺖ و ﻧﻮآوری
ﻣﺤﺮک ،ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮔﺮوه زرﯾﻦ روﯾﺎ اﺳﺖ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺎ در زرﯾﻦ روﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺴــﺐوﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷــﺨﺼﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

| زرﯾﻦ روﯾﺎ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |

 ۱۳۰۰ﻧﻔﺮ

 ۷۳۴ﻧﻔﺮ

٪۶۰

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۶۰
٪۱۰

٪۳۰
 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۰
ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۷۶

٪۲۴
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری

.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوش

.

ﺑﺎزرس ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ زرﯾﻦ روﯾﺎ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری دوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮری

دورﮐﺎری

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی

ﭘﺎداش

ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺒﺮان

ﻣﺸﺎور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﺎﻫﺎر

ﺧﺪﻣﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

R O YA

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ زرﯾﻦ روﯾﺎ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن اﻣﯿﺮ ﻧﻔﺮﯾﻪ | ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 -۱اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺗﺐ و اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺮاﺳﺖ
 -۲ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﯽ دوﺑﺎر
 -۳دورﮐﺎری ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻫﻤﮑﺎران
 -۴ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﺘﻮران و ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺳﺮو ﻏﺬا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -۵اﺗﻮﻣﺎﺳــﯿﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻫﻤﮑﺎران و اﺧﺬ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎران
دورﮐﺎر از در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن
 -۶ارﺳﺎل ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر ﺑﻪ در ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ
 -۷ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 -۸ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ در ﻣﻨﺰل ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 -۹ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ
 -۱۰ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ
 -۱۱ﻗﺮار دادن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻟﭙﺘﺎپ و  ...در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎران
 -۱۲راهاﻧﺪازی اﺳﺘﻮدﯾﻮ آﮐﺎدﻣﯽ زرﯾﻦ روﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺎزی

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

ﺷــﺮﮐﺖ »ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ« اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  Industry 4.0را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ در  ۴ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳــﺎزی ﺻﻨﻌﺘﯽ«» ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ«،
»ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی« و »ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻮزه »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎ )(IoTاﺳــﺖ .در ﺣﻮزه »ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ« ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺷــﻮد .در ﺣﻮزه »ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳــﺎزی« ،ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺗــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐــﺰ داده و اﻣﻨﯿﺖ ﺳــﺎﯾﺒﺮی را در ﻗﺎﻟــﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠــﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻮزه
ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻓﻨﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
در اﺟﺮای ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎپزﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ،ﺻﻤﯿﻤﯽ
و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ ﻣﺤــﻮر ﺑﻮدن ﺷــﺮﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران ﺟــﻮان ،ﭘﻮﯾﺎ
و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن رﺷﺪ
ﻓــﺮدی و ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻨﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺎ در
ﻓﻨﺎپ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ در اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

| ﻓﻨﺎپزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |
ﺑﯿﺶ از

 ۵۰۰ﻧﻔﺮ

 ۲۵۰ﻧﻔﺮ

٪۸۰

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۶۲
٪۶
 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۳۱

٪۱

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۷۴

٪۲۶
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

.

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی

.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار

.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار

.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس IOT

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻨﺎپزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

دورﮐﺎری

ﭘﺎداش

وام

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب ذﻫﺎب
ﺑﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

Open Office

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻓﻨﺎپزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﯾﺎﻣﯽ | ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اداری

 -۱واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ
 -۲ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ) ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ،
اﻟﮑﻞ ،ﺗﺐﺳﻨﺠﯽ و اﮐﺴﯿﮋنﺳﻨﺠﯽ روزاﻧﻪ و ( ...
 -۳ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دورﮐﺎری
 -۴ﺗﺪوﯾــﻦ ﺷــﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻠﻮﭼــﺎرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران
 -۵اﻋﻄﺎی  ۱۴ﺗﺎ  ۲۱روز ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 -۶اﻋﻄﺎی ﺑﺴــﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸــﺘﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷــﺎﻣﻞ وﺳــﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و ارزاق ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
 -۷اﻋﻄﺎی ﻣﺴــﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﯿﺸــﺘﯽ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ« ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران
 -۸ﺑﺮﻗﺮاری دورﮐﺎری  ۵۰ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪی ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﺎم ﭘﯿﮏ ﮐﺮوﻧﺎ
 -۹ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت  ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

ﻧﻘﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻧﻘــﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧــﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺷــﺮﮐﺖ َﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴــﺘﺮش داده و اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺷــﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اول در ﺗﻬﺮان و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۴۰۰ﻧﻔﺮ در َﻧﮏ
ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎتﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز و ﺑﻮﻣﯽ
ﺳﺎزی آن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎر و ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮑﺎران رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﻧﻘﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﻣﺎ ﺑﺮاﺳــﺎس اﻋﺘﻤﺎد و ﻓﺮﺻﺖﺳــﺎزی اﺳﺖ؛ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ درﯾﮏ ﻓﻀﺎی دوﺳــﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ
درﮐﻨﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻞﮔﺮ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر از ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﻮد و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ درزﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﮑﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،اﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

| ﻧﻘﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |

 ۱۴۰۰ﻧﻔﺮ

 ۳۲۹ﻧﻔﺮ

٪۸۲

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۵۰

٪۴۵

٪۲

 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۳
ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۷۴

٪۲۶
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ

.

ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ

.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﯽ

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﭘﻮﯾﺎ

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪد

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ِﺗﺎ

اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی

ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﭘﺎداشﻫﺎی
ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی

اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری

در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎﻫﺎر

وام ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻘﺶ اول ﮐﯿﻔﯿﺖ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن اﺑﺎذر ﮐﻤﺎﻟﯽ | ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 -۱اﺳﺘﺨﺪام ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ( ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮐﺮوﻧﺎ
 -۲ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ روزاﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﻓﺎﺗﺮ
 -۳ﻗﺮار دادن اﻟﮑﻞ در دﻓﺘﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
 -۴ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺐ و ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ
 -۵ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -۶دورﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ
 -۷ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و روﺣﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 -۸ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 -۹ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی
 -۱۰ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران
 -۱۱دورﮐﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ
 -۱۲ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۶ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت آﻧﻼﯾﻦ و راﺑﻄﯽ ﺑﯿــﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪهﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺎم
ﺑﺮدارﯾــﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓــﺮدی را در ﺣــﻮزهی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ روزﺑﻪروز ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﻬﺘﺮ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶﺗﺮی ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ در وبﺳــﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و دﯾﺠﯿﺘﺎلﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ
از  ۲۶۵ﻧﻔﺮ در ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ وارد ﻣﯽﺷــﻮﯾﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻟﺒﺨﻨﺪﻫــﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺟﻮان و ﺷــﺎداب اﺳــﺖ .ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ از اﻓﺮادی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻢ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻈﺮ و اﯾﺪهﻫﺎ،
ﻫــﺮ روز ﺧﻼﻗﯿــﺖ و ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.

| ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر |

 ۲۶۵ﻧﻔﺮ

 ۱۶۹ﻧﻔﺮ

٪۷۰

اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﻫﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر

| در دوران ﮐﺮوﻧﺎ |

| ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ |

٪۵۸

٪۳۶

 ۲۵ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

٪۶

٪۰

 ۳۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل

ﺑﺎﻻی  ۵۰ﺳﺎل

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪۵۹

٪۴۱
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ

.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ

ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ

وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه

دورﮐﺎری

ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﻫﺎر ،ﻣﯿﺎن وﻋﺪه

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ

اﻣﺮﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎزی

اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ

دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ در دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از زﺑﺎن ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻟﺴﺎﻧﯽ | ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ

 -۱ﻗﺮار دادن اﻟﮑﻞ و ﻣﺎﺳﮏ در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖ
 -۲ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 -۳ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﮑﺎران
 -۴اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﻮداﻇﻬﺎری در ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﮑﺎران
 -۵ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 -۶ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﮑﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن

ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎبوﯾﮋن
ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

