مشاوره در حوزه های مدیریت منابع انسانی

◄معرفی شرکت:
شرکت آرمان گستر یزد در سال  2831به عنوان اولین شرکت ارائهدهنده خدمات آموزشی در پارک علم و فناوری شروع به کار
کرد .این شرکت در حال حاضر در زمینه مشاوره در خصوص کلیه برنامههای منابع انسانی ،برنامهریزی استراتژیک ،مشاوره
کسبوکار و همچنین ارائه کلیه خدمات آموزشی شامل برگزاری کلیه دورهها ،کارگاههای علمی ،بازدیدها و تورهای صنعتی،
نمایشگاههای تخصصی و با داشتن مجوز فناوری از سوی پارک علم و فناوری یزد با موضوع برنامهریزی ،تجهیز و توسعه منابع
انسانی مشغول به فعالیت میباشد.
همکاری با سازمانها و واحدهای صنعتی در خصوص جذب و تکمیل منابع انسانی ،عارضهیابی منابع انسانی ،تدوین چارت
سازمانی ،تهیه و تدوین شرح وظایف ،اجرای سیستم ارزیابی عملکرد ،اجرای سیستم پاداش ریزی ،ارزیابی سازمان بر اساس مدل
تعالی ،EFQMارائه مشاورههای کلینیکی و گامبهگام به صورت ارائه آموزشهای اختصاصی به پرسنل سازمان در کلیه سطوح در
راستای اجرایی نمودن پروژههای بهبود و عملیاتی و همچنین برگزاری دورهها ،کارگاهها و  ...بهصورت عمومی و اختصاصی با
استفاده از اساتید بینالمللی و همچنین از اقصی نقاط کشور و در موضوعات مختلف در صدر افتخارات این شرکت قرار دارد.

◄زمینههای فعالیت:
 -1مشاوره و آموزش:
 اجرای پروژههای عارضهیابی ،توانمندسازی و توسعه منابع انسانی سازمانهای صنعتی ،خدماتی و اداری با ترکیبیاثربخش از آموزش و مشاوره به روش )Learning by Experience( LE
 تنها دارنده مجوز فناوری با موضوع «بهبود و توسعه منابع انسانی» از سوی پارک علم و فناوری یزد تجربههای بسیار موفق در زمینه برگزاری آموزشهای مهارتی و تخصصی در قالب دورهها ،کارگاههای علمی ،بازدیدهاو تورهای علمی تخصصی داخل و خارج از کشور ،حضور در نمایشگاههای تخصصی با استفاده از اساتید ملی و بین-
المللی
 -2بانک اطالعات آرمانگستر (بارمان):
مؤسس و ایجادکننده بارمان (بانک اطالعاتی آرمان گستر)؛ به عنوان اولین بانک اطالعات متخصصین که با ثبت این
برند ،به عنوان پل ارتباطی بین توانمندیهای تخصصی موجود و نیازهای بازار کار راهاندازی گردیده است تا
فرصتهای شغلی مناسب افراد ،متناسب با تحصیالت ،تجربه کاری و مهارت و تخصص افراد را ارائه دهد.

 -3مشاوره و اجرا:
مشاوره و اجرا در خصوص برنامهریزی ،افزایش بهرهوری و بهبود منابع انسانی و انجام پروژههایی نظیر:
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 عارضهیابی منابع انسانی
 برنامهریزی ،جذب ،سازماندهی و استراتژیهای نگهداشت سرمایههای انسانی
 ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی
 اجرای سیستم پاداش بر اساس عملکرد
 اجرای نظام جانشینپروری و تعیین مسیر توسعه شغلی
 ارزیابی شرکت بر اساس مدل تعالی  EFQMو ارائه نقاط قوت و قابلبهبود

 -4مشاوره ،پیادهسازی و پشتیبانی سیستمهای یکپارچه سازمانی:
 مشاوره در خصوص معرفی راهحلهای نرمافزاری برای بهبود و توسعه فرآیندهای سازمانی
 تکمیل فرآیند مشاوره با استفاده از سیستمهای یکپارچه سازمانی
 پیادهسازی سیستمهای یکپارچه سازمانی (« )ERPبهکو» همراه با اصالح فرآیندهای سازمان

◄ راهبردهای شرکت در مشاوره ،آموزش و اجرا:
 تمرکز بر عارضهیابی و حل مسائل و مشکالت سازمانی
 پاسخگویی ،همراهی و ارتباط بلندمدت با مشتریان
 پرهیز از پیچیده کردن راهحلها
 چابکی در مشاوره و اجرای پروژهها
 اجرای پروژهها با ترکیب اثربخش مشاوره و آموزش
◄ مجوزها و تأییدیههای شرکت:
 مجوز فناوری از پارک علم و فناوری یزد، oمشاوره ،فناوری و خدمات آموزشی و توسعه تکنولوژیهای مرتبط با آموزش
 oتوسعه فناوریهای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای در این زمینه
 oمشاوره ،ارائه خدمات و توسعه فناوری آموزشی
 oارائه خدمات آموزش تخصصی حرفهای
 oبهبود و توسعه منابع انسانی
 جواز خدمات فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن،يزد ،خيابان شهيدمطهري ،مركز فناوري اقبال
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 تأییدیه برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی از سوی موسسه کار و تأمین اجتماعی، عضو انجمن تحقیق و توسعه استان یزد، عامل اجرایی کارگروه آموزش و توسعه منابع انسانی ،در تدوین نقشه راه کانون کاشی و سرامیک ایران، نمایندگی شرکت بهکو در فروش ،استقرار و پشتیبانی سیستمهای یکپارچه سازمانی (.)ERP◄ برخی از سوابق پژوهشی:
 مطالعه طرح شناخت مزیتهای نسبی و امکانسنجی صنایع تبدیلی در استان هرمزگان برای وزارت کشاورزی انجام مطالعات ساختاری در خصوص تدوین آییننامه ساختار و تشکیالت نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم وفناوری برای پارک علم و فناوری یزد
 نیازسنجی آموزشی و تدوین طرح آموزش مدیران پارکهای علم و فناوری کشور برای پارک علم و فناوری یزد اجرای نیازسنجی آموزشی صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان یزد برای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد تعیین دورههای آموزشی مورد نیاز کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی و اولویتبندی و تعیین محتوای دورهها بهتفکیک سطوح مختلف سازمانی برای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
 امکانسنجی ایجاد کارگاههای آموزشی فنی و حرفهای در شهرکهای صنعتی یزد و جهانآباد برای شرکتشهرکهای صنعتی استان یزد
 تدوین استانداردهای دورههای آموزشی تخصصی کاشی و سرامیک برای سازمان فنی و حرفهای کل کشور به سفارشخوشه کاشی سرامیک استان یزد
 عارضهیابی و شناخت اجمالی حوزه منابع انسانی پارک علم و فناوری یزد -تدوین برنامهریزی استراتژیک شرکت بازرگانی اعتماد کاال یزد

◄ قسمتی از سوابق پژوهشی – عملیاتی اعضا:
 .2همکاری در فرآیند ارزیابی شرکتهای متعدد از قبیل :ایرانخودرو ،ساپکو ،داروسازی فارابی و  ...به عنوان ارزیاب جایزه ملی
بهرهوری و تعالی سازمانی
 .1مشاوره ،طراحی و تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل در سازمانهای متعدد
 .8مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد در سازمانهای متعدد
 .4مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم پاداش بهرهوری در سازمانهای متعدد
 .5مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مدیریت آموزش در سازمانهای متعدد
 .6مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مسیر توسعه شغلی و جانشین پروری
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 .7مشاوره و همکاری در استقرار سیستمهای اطالعات مدیریت و ERP

 .3تهیه اظهارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل وزارت نیرو ( - )EFQMدو دوره؛ شرکت آب و فاضالب روستایی یزد
 .9تهیه اظهارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل وزارت نیرو ()EFQM؛ شرکت آب و فاضالب استان یزد
 .21تهیه اظهارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل وزارت نیرو ()EFQM؛ شرکت سهامی آب منطقهای یزد
 .22طراحی سیستم ارزیابی عملکرد؛ اداره کل راه و ترابری (سابق) استان یزد
 .21ارزیابی عملکرد بر اساس مدل ارزیابی وزارت نیرو ()EFQM؛ شرکت فاضالب تهران
 .28امکانسنجی راهکارهای ارتقاء بهرهوری مصرف انرژی برق در صنعت فوالد؛ شرکت برق منطقهای استان یزد

◄ برگزاری دورههای ملی ،همایشها و نمایشگاهها:
برگزاری همایشهای ساالنه سازمانها جهت ارائه دستاوردهای آنها از دیگر برنامههای شرکت میباشد .در زمینه برگزاری
نمایشگاهها ،به موارد ذیل بهعنوان صدر افتخارات این شرکت میتوان اشاره نمود:
 .2مشاوره و مدیریت اجرایی در خصوص نخستین نمایشگاه فناوری ،اختراعات و نوآوری کشور،
 .1مدیریت اجرایی هفتمین جشنواره ملی ایدههای برتر و پنجمین نمایشگاه فناوری ،اختراعات و نوآوری کشور،
 .8مدیریت اجرایی نمایشگاه تخصصی سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در بافق،
 .4همکاری در برگزاری مسابقه ملی معماری ایران،
 .5مدیریت برپایی نمایشگاه جانبی اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو در یزد،
 .6مدیریت اجرایی نمایشگاه تخصصی بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک
 .7مدیریت اجرایی اولین گردهمایی تعامل صنعت با دانشگاه در استان یزد،
 .3مدیریت اجرایی گردهمایی روسای دانشگاههای جامع علمی کاربردی کشور در یزد،
 .9همکاری در برگزاری کارگاه ملی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازههای تاریخی آبی در یزد،
 .21همکاری در برگزاری کارگاه بینالمللی قنات و معماری در تهران،
 .22همکاری در برگزاری جشنواره محصوالت کنجدی در یزد،
 .21مجری برگزاری کارگاه بینالمللی «طراحی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری
اسالمی ( »)COMSTECHبرای اولین بار در یزد،
 .28همکاری در برگزاری اولین وبینار مشترک پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه  UPMمالزی.
 .24سمینار مبادله الکترونیکی دادهها ()EDI
 .25مجری برگزاری کارگاه و تورهای آموزشی مدیران پارکهای علم و فناوری کشور
 .aدومین کارگاه و تور آموزشی مدیران پارکهای علم و فناوری کشور در یزد (موضوع :مدیریت تکنولوژی)
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 .bمدیریت سومین دوره آموزشی (الکترونیکی) مدیران پارکهای علم و فناوری کشور با همکاری مرکز گسترش
فناوری اطالعات (مگفا) (موضوع :مدیریت استراتژیک)
 .cچهارمین کارگاه ملی و تور آموزشی مدیران پارکهای علم و فناوری کشور در جزیره کیش (موضوع :مالکیت
معنوی و شبکهسازی پارکهای علم و فناوری)
 .26مجری برگزاری دوره جامع تربیت مشاور (فاز  2و  )1ویژه مشاورین واحدهای صنعتی استان یزد
 .27مجری برگزاری دوره آموزشی مدیریت و رهبری مؤثر شرکتهای SME
 .23مجری برگزاری کارگاه ملی مهندسی قنات در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 .29مجری برگزاری نشست ملی کارشناسان مهندسی قنات وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 .11همکاری در برگزاری دوره آموزشی ملی پنجروزه مهندس قنات
 .12همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه با حضور کارشناسان وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران ،شرکتهای
آب منطقهای و سازمانهای جهاد کشاورزی کشور
 .11مجری کارگاه آموزشی ارتقاء بهرهوری واحدهای صنعتی با رویکرد ماکرو ارگونومی؛ به رهبری پروفسور شاهنواز
 .18همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی ثبت قنوات در ردیف میراث جهانی یونسکو
 .14کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد در سطوح فردی و سازمانی
 .15کارگاه آموزشی سیستم پاداش ریزی بر اساس عملکرد
 .16کارگاه آموزشی نظام جانشینپروری و تعیین مسیر توسعه شغلی
 .17برگزاری شورای بینالمللی حکام حفظ قنوات وزارت نیرو
 .13همکاری در برگزاری دوره آموزشی بینالمللی پنجروزه قنات و تاریخ آبی
 .19برگزاری دورههای آموزشی مدیریت پسماند به سفارش شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
 .81برگزاری کارگاه آموزشی سیستمهای نوین مدیریت ترافیک هوایی به سفارش مگا پارک
 .82برگزاری کارگاه آموزشی برنامهریزی فیزیکی و معماری پارکها ،ویژه مدیران پارکهای علم و فناوری کشور
 .81برگزاری کارگاه آموزشی ارزشگذاری و ارزیابی فناوری ،ویژه مدیران پارکهای علم و فناوری کشور
 .88برگزاری دوره آموزشی بینالمللی توانمندسازی مدیران پارکهای علم و فناوری کشور – جزیره قشم

◄ تورهای علمی:


تور دو روزه علمی و پژوهشی در راستای طرح InfoDEV

 تور صنعتی بازدید از واحدهای صنعتی استان قزوین ویژه مشاورین واحدهای صنعتی استان یزد
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 تور علمی بازدید از نمایشگاه بینالمللی مبلمان و صنایع وابسته تهران ویژه طراحان واحدهای تولیدی استان یزد
 تور صنعتی بازدید از واحدهای صنعتی استان فارس ویژه مشاورین واحدهای صنعتی استان یزد
 تور علمی – صنعتی پارک پردیس تهران از صنایع و پارک علم و فناوری یزد
 تور بازدید از نمایشگاه منسوجات ترکیه  /استانبول
 تور بازدید از نمایشگاههای نساجی  /ایتالیا و آلمان

◄ سوابق مشاوره:
 ارائه مشاوره در خصوص مهندسی مجدد ساختار منابع انسانی و اجرای نظام پاداش ریزی به واحدهای صنعتی بهصورت
مشاور همگام و کلینیکی
 مشاوره کلینیکی به واحدهای صنعتی و خدماتی ذیل در قالب جلسات حضوری
 شرکت کاشی عقیق (یزد) صنایع غذایی آرمیتا (یزد) شرکت طراحان دوخت (یزد) گروه هولدینگ رافا (تهران) شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا (یزد) طراحی ساختار سازمانی ،جذب نیروی انسانی و آموزش پرسنل شرکت سرمایهگذاری بیمه سالمت
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