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انواع راهکارهای دیجیتال مدیریت منابع انسانی
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(  ON-PREMISE)مقایسه راهکارهای سنتی 

(SAAS)و راهکارهای مدرن 



امکانات راهکارهای سنتی



خروجی راهکارهای سنتی



امکانات و خروجی راهکارهای مدرن



مقایسه راهکارهای سنتی و مدرن

https://technologyevaluation.com/



مقایسه راهکارهای سنتی و مدرن

https://bitbag.io/



آیا همه امکانات و فیچرهای یک راهکار به کار ما می آید؟
Stay away from tools that have more features than you want.



مقایسه هزینه های 
آشکار و پنهان



مالحظات انتخاب بهترین راهکارها
خرید یا پیاده سازی داخل سازمان؟•
؟ (SaaS)یا راهکارهای (On-Premise)خرید راهکارهای •
مسئله یکپارچگی•
مسئله امنیت داده ها•
خرید راهکار ایرانی یا خارجی؟•
تطبیق نرم افزار با فرآیندهای موجود یا تطبیق فرآیندها با نرم افزار؟•
درگیر کردن واحد آی تی در سازمان•



معرفی راهکارهای مدرن مدیریت منابع انسانی



چرخه مدیریت 

منابع انسانی 

(HR CYCLE ) در

سازمان



مهم ترین 

راهکارهای مدرن 

HRMدر یک نگاه

Source: https://medium.com/salsa-silicon/

https://medium.com/salsa-silicon/


Source: hrtrendinstitute.com



راهکارهای مدرن جذب و استخدام



نقشه 

راهکارهای مدرن 

جذب و استخدام





o سامانهATS که یا سامانه رهگیری کارجو، سیستمی برای مدیریت یکپارچه فرایند جذب و استخدام است
.کلیه ارتباطات سازمان با کارجویان را ردیابی و اندازه گیری و خودکار می کنند

o ۵۰۰شرکت های ُفرچون ٪۹۰بیش از(Fortune . استفاده می کنندATSدر حال حاضر از ،(500
oATS  کمک می کند که:

o در آزمون ها سریع و آسان شودو شرکت ورود رزومه و اطالعات کارجویان .
oجست وجو، بازیابی، رتبه بندی و فیلتر کردن رزومه ها و اطالعات کارجویان سریع و آسان شود.
oرداعالم دلیل/ یادآوری جلسه / تنظیم زمان جلسه / پیشرفت فرآیند جذب : ارسال پیام های خودکار.../
o کیفیت استخدام / گلوگاه های جذب / زمان استخدام / رزومه تکراری : گزارش های خودکار.... /

ATSچیست؟





کارجو

سازمان

Auto

ATSرابطه کارجو و واجد جذب در  



چگونه می توان انگیجمینت ریت را افزایش داد؟ATSبا 

ارسال اطالع  رسانی خودکار
آن ها کاری نکنید که متقاضیان تصور کنند درخواست•

!در چاه بی انتهایی بلعیده شده و خبری از آن نیست

میل در ای... پیشرفت فرآیند را به صورت  درصد و باتری و •
.و پیامک خودکار به کارجو اطالع دهید

برد جایگاه کارجو
!بین کارجویان رقابت ایجاد کنید•

ر یک برد برای مقایسه بین کارجویان ایجاد و به طو•
ر عمومی یا اطالع رسانی خصوصی، امتیازات و رتبه ه

.کارجو را نمایش  دهید یا به او اطالع دهید

پاداش های غیرنقدی
با پیشرفت کارجو در مراحل جذب،  به او هدیه های •

،  نتیجه آزمون روان شناسی: مثال. دیجیتال بدهید
...کتابچه توسعه فردی، کد تخفیف 

پاداش های ملموس خودکار
به هر کارجویی که در جلسه مصاحبه •

ات شرکت می کند یک کد تخفیف از  خدم
.یا محصوالت شرکت خود  هدیه دهید



ابزار مدیریت جذب و 

استخدام  ( A T S )

رایگان  ۱۰با پلن 

شغلی



ابزار مدیریت جذب و

A)استخدام  T S)

با پلن رایگان تک 

شغلی



در ایران( ATS)ابزارهای مدیریت جذب و استخدام 



راهکارهای مدرن سنجش شایستگی

و مدیریت استعداد



ابزار سنجش 

شایستگی ها و 

استعداد کارجو



ابزار سنجش 

مهارت ها و 

شخصیت کارجو



ر  ابزا وف ترین  معر

سنجش نقاط قوت  

و شایستگی ها



سامانه های سنجش شایستگی 
و مدیریت استعداد در ایران



راهکارهای مدرن آموزش



آموزش  ر  راهکا

مهارت ها

نیازهای  بر اساس 

فردی 

و تیمی



سامانه های آموزش آنالین در ایران

افزارنرم: ایده
آموزشفرایندمدیریت

سامانه مدرسین 
آموزش های سازمانی



راهکارهای مدرن ارزیابی عملکرد



راهکار  اپن سورس 

زیابی  ار مدیریت و 

عملکرد



راهکار  اپن سورس 

مدیریت عملکرد



سامانه های ارزیابی عملکرد در ایران



راهکارهای مدرن قدردانی



راهکار قدردانی و

انگیزش شغلی



سامانه های قدردانی در ایران

ریکو یک پلتفرم اجتماعی درون سازمانی با هدف 
بهبود تجربه کارکنان و افزایش میزان رضایت مندی و 

ه دلبستگی آن ها ا ست که به شکل نوآورانه ای با تکی
بر یافته های علمی و تجارب جهانی این حوزه، توسعه 

.یافته است

نومانوپلتفرم تقدیر و بازخورد 

لتفرم نومانو، یک پ( کودوس)نرم افزار تقدیر سازمانی 
ز بر تقدیر، بازخورد و ارتباطات سازمانی است و متمرک

و این نومان. روابط کارکنان و فرهنگ سازمانی می باشد
ری راه حل نرم افزاری را به عنوان یک سرویس با کارب

.تآسان و ایمن، بر بستر شیرپوینت ارائه داده اس



پیاده سازی راهکارهای مدیریت منابع انسانی 

از ابزارهای عمومی مدیریت وظایف و فرم ساز با استفاده 



تمپلیت های

HRبرای 



تمپلیت های

HRبرای 



تصال فرم به ترلو راهکارهای ا





متشکر از حضور و توجه شما

برای دریافت هدیه آزمون کلیفتون رایگان کد زیر را اسکن کنید 

Contact Me:

3453867-0912
farahzadi@Sanjeman.com

b2n.ir/p24732

https://www.linkedin.com/in/mohammad-ghandehari-45231268/

