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 ی ما:هردربا
 

مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی تالش  هایحوزه متخصصان از جمعی همراهی با پارسه سازانما در مؤسسه افق اندیشه

 تریراضی مشتریان تا باشیم هاسازمان همراه و همگام سازمانی مسائل پازل حل در کارها، و کسب انسانی هایجنبه بر تمرکز با کنیممی

معتقدیم داشتن زندگی  با نیاز بازار ارائه دهند و در نهایت، به سودآوری باالتری برسند. ما متناسب خدماتی و محصوالت باشند، داشته

 خدمات یارائه با کنیمش میتال لذا،. یابددر زندگی کاری هر فردی تحقق می بهتر و شادتر، نیاز هر انسان است. بخشی از این شادبودن

 و کارکنان برای را بیشتر وریبهره آن دنبالشادتر و به زندگی تا کنیم کمک هاسازمان به علمی، هایآموخته یپایه بر ایکامالً حرفه

 انسانی هایعملی سرمایه از تجارب علمی و مندیبیاورند. سعی ما بر این است تا با اتکاء به قدرت الیزال الهی و بهره ارمغان به خودشان

گامی مؤثر در تعالی  باشد، باید که آنچه با روایت این کردنهماهنگ و سازمانی روایت کردنشفاف و اثربخش خدمات یارائه ضمن خود،

 . برداریم ایرانی هایشرکت و هاسازمان بلوغ سطح ارتقای و انسانی یسرمایه

 

 سازان پارسهخدماتِ مشاوره مؤسسه افق اندیشهسوابق 

 

 کارفرما عنوان پروژه ردیف

 هاریزی رسانهدفتر مطالعات و برنامه طراحی مدل ارزیابی مطبوعات کشور  1

2 
سازوکار ارزیابی و انتخاب متصدیان امور سازی طراحی و پیاده

 بانکی
 بانک دی 

3 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 شرکت پرهون طرح

 شرکت پرهون طرح طراحی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها 4

 شرکت پرهون طرح درجه 360رویکرد سازی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با پیاده 5

 شرکت پرهون طرح طراحی مدل شایستگی مدیران 6

 شرکت پرهون طرح بروزآوری دستورالعمل شناسایی، جذب و استخدام نیروی انسانی 7

8 
سنجش و تحلیل میزان رضایتمندی و تعلق خاطر کارکنان 

(Employee Engagement) 
 شرکت لیان سیستم پارس

9 
تحلیل میزان رضایتمندی و تعلق خاطر کارکنان سنجش و 

(Employee Engagement) 
 شرکت پرند

10 
سنجش و تحلیل میزان رضایتمندی و تعلق خاطر کارکنان 

(Employee Engagement) 
 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه
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 کارفرما عنوان پروژه ردیف

11 
سنجش و تحلیل میزان رضایتمندی و تعلق خاطر کارکنان 

(Employee Engagement) 
 شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

 شرکت گاز خراسان رضوی نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان خراسان رضوی 12

13 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 اصفهان 12ی شهرداری منطقه

14 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 شرکت نیل گام سفر آلما

15 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 شرکت پگاه گیالن

16 
مدل تعالی  بر اساسسازی نظام ارتباطات داخلی طراحی و پیاده

 سازمانی
 نژادشرکت پاالیش گاز شهید هاشمی

 نژادشرکت پاالیش گاز شهید هاشمی طراحی مدل شایستگی مدیران 17

18 
های ی مشاغل سمتبروزآوری شرح وظایف و تدوین شناسنامه

 سازمان
 شرکت گاز استان تهران

19 
ی فردی توسعهی استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان و تدوین برنامه

 کارکنان
 الحسنه شاهدصندوق قرض

 گروه صنایع شهید همت طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان  20

 سازی ایرانشرکت کمباین طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان  21

 شرکت انارسیم طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان  22

23 
های سازمانی و سنجش اثربخشی کانالدرون طراحی نظام ارتباطات

 ی راهکارهای بهبودارتباطی و ارائه
 صنایع شهید مسلمی

 شرکت پتروصنعت عادل تدوین دستورالعمل شناسایی، جذب و استخدام نیروی انسانی 24

25 
 34000شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر استاندارد آسیب

 مدیریت منابع انسانی
 آب و فاضالب گیالن شرکت

 شرکت پیشرو نگاه زرین سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان 26

27 
های سازمانی و سنجش اثربخشی کانالطراحی نظام ارتباطات درون

 ی راهکارهای بهبودارتباطی و ارائه
 شرکت پتروشیمی پردیس
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 کارفرما عنوان پروژه ردیف

28 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 شرکت پتروشیمی پردیس

29 
سازمانی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی و طراحی نظام ارتباطات درون

 ی راهکارهای بهبودهای ارتباطی و ارائهسنجش اثربخشی کانال
 شرکت گاز خراسان رضوی

 شرکت پرهون طرح وظایف و شرایط احراز مشاغلتدوین شرح  30

 تدوین دستورالعمل شناسایی، جذب و استخدام نیروی انسانی 31
)وابسته به  هلدینگ تخصصی صنعت و معدن

 االنبیاء ص(قرارگاه سازندگی خاتم

 طراحی مدل شایستگی مدیران 32
)وابسته به  هلدینگ تخصصی صنعت و معدن

 االنبیاء ص(قرارگاه سازندگی خاتم

 ی منابع انسانیمهندسی مجدد فرایندهای حوزه 33
)وابسته به  هلدینگ تخصصی صنعت و معدن

 االنبیاء ص(قرارگاه سازندگی خاتم

 شرکت پاالیش گاز ایالم شناسی فرایند آموزشیابی و آسیبعارضه 34

 شرکت شهراد شبکیه ی استراتژیک منابع انسانیتدوین برنامه 35

36 
طراحی الگوی سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی وزارت دفاع با 

 شناسانهرویکردی آسیب
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان شناسایی و رتبه 37
ی ساختمان مرکزی شرکت پرهون طرح )پروژه

 شرکت مخابرات ایران(

38 
ی راهبردی مدیریت منابع انسانی )اعضای هیأت علمی تدوین برنامه

 و اساتید مدعو( در راستای مرجعیت 
 دانشگاه امام صادق )ع(

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ی راهبردی مدیریت منابع انسانیتدوین برنامه 39

 بانک توسعه تعاون شناسی فرهنگ سازمانی آسیب 40

 نژادشرکت پاالیش گاز شهید هاشمی بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان شناسایی و رتبه 41

 شرکت فوالد سیرجان ایرانیان طراحی مدل شایستگی مدیران 42

43 
شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل سنجش آسیب

 Hay Groupاثربخشی کارکنان 
 شرکت تندیس تالش و تفکر

 


