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چرا این نظرسنجی را برگزار کردیم؟
بیماری همه گیر کووید-۱۹ که از دی ماه ۹۸ در دنیا و 
کشورمان شــیوع پیدا کرده، همه ابعاد زندگی مان را 
تحــت تاثیر خود قرار داده اســت. کســب و کارهای 
بــزرگ و کوچــک و کارکنانشــان هــم از ایــن قاعده 
مستثنی نبوده اند؛ 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 کرده اند.

از آنجا که یکی از پایه های مهم هر کسب و کاری نحوه 
مدیریت منابع انسانی آن است، در این گزارش سعی 
داریم بــا کمک کارکنان ســازمان ها و کارشناســان و 
مدیران منابع انسانی و نظرسنجی ای که از آن ها انجام 
دادیم تاثیر کرونا را روی ســازمان های مختلف کشور 

بررسی کنیم.

؟؟



راهنما و اطالعات مرتبط با گزارش
.این گزارش بر اســاس نظر حدود ۶۰۰ کارفرمــا و ۱۴۰۰ نفر از کارکنان و 

کارجویان تهیه شده است.*

.نظرســنجی «تاثیر کرونا روی بازار کار» در خرداد و تیر ۱۴۰۰ انجام شــد. 
این نظرســنجی به طور جداگانه از سازمان ها و کارکنان و کارجویان انجام 

شده است.

.در بخش هایی از این گزارش به گزارش دورکاری ســازمان ها اشاره شده 
اســت که توســط جاب ویژن در سال ۹۹ و با نظرســنجی از بیش از ۵۰۰ 
ســازمان تهیه شــده بود. در بخشــی کــه از داده های گــزارش دورکاری 

استفاده شده، این نکته بیان شده است.

.ســازمان ها بر اساس شهری که دفتر مرکزی شــان در آن قرار دارد به سه 
دســته تقســیم شــده اند: تهران، شــهرهای بزرگ (یعنی کرج، مشــهد، 

اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز) و شهرهای کوچک (دیگر شهرها).

.ســازمان ها بر اساس اندازه به چهار دسته تقسیم شده اند: زیر ۱۰۰ نفر، 
۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر، باالی ۱۰۰۰ نفر.

ii

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



تاثیر کرونا بر بازار کار
از نگاه کارکنان و کارجویان



٪۲۸

٪۷۲

کارکنانی که در دوره کرونا 
حداقل یک بار تعدیل را 

تجربه کرده اند.

کارکنانی که در دوره کرونا 
تعدیل را تجربه نکرده اند.

تجربه کارکنان و کارجویان از تعدیل در دوره کرونا:

توضیح سوال: از کسانی که قبل از کرونا هم شاغل بودند و در دوره کرونا هم به دنبال شغل جدید گشته اند 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 شرکت کننده در نظرسنجی را نشان می دهد.

.همانطور که در نمودار باال دیده می شــود، به طور میانگین ۳ نفر از هر ۱۰ نفر شــاغل 
تجربه تعدیل و از دست دادن شغل در زمان شیوع کرونا را داشته اند.



نظر کارجویان در رابطه با پیدا کردن شغل در زمان شیوع کرونا

.بخش بزرگی از کارجویانی که تجربه به دنبال کار گشــتن قبل و بعد از شــیوع کرونا را 
داشته اند، عقیده دارند که پیدا کردن شغل در دوران کرونا برایشان سخت تر شده است.

٪۲۱

٪۴

٪۷۵

تفاوت خاصی نکرده

سخت تر شده

ساده تر شده

سوال: فکر می کنید در دوره شیوع کرونا پیدا کردن شغل جدید برای شما ساده تر شده یا سخت تر؟



مصاحبه حضوری ۵۷٪مصاحبه های آنالین ٪۴۳

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

سوال: مصاحبه های شغلی آنالین را ترجیح می دهید یا مصاحبه های حضوری؟

دالیل ترجیح مصاحبه حضوری

فرصت این را دارم که شرکت را از نزدیک ببینم و با فضا و فرهنگ آن تا حدی آشنا شوم.

به خاطر عواملی مثل زبان بدن، ارتباط چشمی و فضای راحت تـر مصاحبـه فرصت ایـن را دارم که توانایی هایم 
را بهتر نشان دهم.

اینترنت و پلتفرم های آنالین ندارد و برعکس مصاحبه آنالین، قطعی و ضعیف  مصاحبه حضوری نیازی به 
بودن اینترنت باعث ایجاد مشکل در آن نمی شود.

در مصاحبه حضوری نسبت به مصاحبه آنالین اضطراب کمتری دارم.

٪۷۹

٪۷۱

٪۱۰

٪۷

سوال: چرا مصاحبه حضوری را ترجیح می دهید؟



دالیل ترجیح مصاحبه آنالین

.در نمودارهایی که دالیل ترجیح نوع مصاحبه آورده شده، شرکت کنندگان امکان 
ثبت چند پاسخ را داشته اند؛ به همین دلیل طبیعتا مجموع درصدها ۱۰۰ نیست.

.نکته جالب توجه در نمودارهای باال این است که چه برای کسانی که مصاحبه 
حضوری را ترجیح می دهند و چه کسانی که مصاحبه آنالین را ترجیح می دهند، 

عامل اضطراب اولویت پایینی در انتخاب نوع مصاحبه داشته است. 

الزم نیست مسافت های طوالنی برای رسیدن به محل مصاحبه را طی کنم.

هماهنگی برای زمان انجام مصاحبه با انعطاف بیشــتری می تواند انجام شود و امکان تنظیم چند مصاحبه در 
طول روز را دارم.

در مصاحبه های آنالین نسبت به مصاحبه های حضوری کمتر پیش می آید که معطل شوم و شروع مصاحبه با 
تاخیر همراه باشد.

در مصاحبه آنالین نسبت به مصاحبه حضوری اضطراب کمتری دارم.

به آمادگی و آراستگی الزم برای مصاحبه حضوری نیاز ندارم.

٪۷۴

٪۴۷

٪۳۳

٪۱۵

٪۲

سوال: چرا مصاحبه آنالین را ترجیح می دهید؟



تجربه دورکاری در دوران کرونا بر اساس نظرات کارکنان و کارجویان

در این دوره
تجربه دورکاری

داشته ام.
در این دوره

تجربه دورکاری
نداشته ام.

٪۳۹

٪۶۱

تغییر بازدهی دورکاری  نسبت به حالت حضوری از نظر کارکنان

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

سوال: در دوره شیوع کرونا تجربه دورکاری داشته اید؟

پایین آمده

تفاوت چندانی
نکرده

باالتر رفته

٪۳۴

٪۳۱
٪۳۵



دالیل کاهش بازده دورکاری از نظر کارکنان

تاثیر روحی-روانی به علت تنهاتر شدن و از دست دادن زندگی اجتماعی محیط کار

عدم دسترسی به امکانات و زیرساخت های مناسب (اینترنت پرسرعت، تلفن سازمانی و ...)

سخت بودن تعامل با اعضای تیم

عدم برخورداری از تمرکز کافی

نبودن نظارت از طرف مدیر

٪۴۵

٪۴۴

٪۴۱

٪۲۸

٪۱۰

دالیل افزایش بازده دورکاری از نظر کارکنان

حذف رفت و آمد به شرکت و صرفه جویی در هزینه و زمان

انعطاف زمانی در انجام کارها

امکان برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی

دور شدن از حواس پرتی های محیط کار

امکانات بیشتر برای استراحت باکیفیت تر بین کار

٪۶۲

٪۴۱

٪۳۷

٪۲۰

٪۲۰

سوال: به نظرتان مهمترین دلیل کاهش بازده شما در دوران دورکاری چه چیزی بوده است؟

سوال: به نظرتان مهمترین دالیل باال رفتن بازده شما در دورکاری چه چیزی بوده است؟



ترجیح نوع کار از نظر کارکنان در دوره بعد از کرونا

.همانطــور که در این نمــودار می بینید بیش از نیمــی از کارکنان گفته اند که 
ترکیبی از کار حضوری و دورکاری را ترجیح می دهند؛ ولی فقط ۱۲ درصد گفته اند 

که می خواهند به صورت کامال دورکار به کارشان ادامه دهند.

ترجیح می دهم کارم 
ترکیبی از دورکاری و 

کار حضوری باشد.

ترجیح می دهم به صورت 
دورکار ادامه دهم.

ترجیح می دهم به صورت 
حضوری به کارم ادامه دهم.

٪۵۲

٪۳۶

٪۱۲

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



تاثیر کرونا بر بازار کار
از نگاه کارفرمایان



سازمان های شرکت کننده در نظرسنجی به تفکیک شهر

 

سازمان های شرکت کننده در نظرسنجی بر اساس اندازه و تعداد کارکنان

تهران
٪۸۲

٪۶۹

٪۲۰

٪۶
٪۵

٪۱۲

شهرهای بزرگ٪۶
(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اهواز)

شهرهای کوچک
(همه شهرهای ایران به جز تهران و شهرهای بزرگ)

زیر ۱۰۰ نفر

باالی ۱۰۰۰ نفر
۵۰۰ - ۱۰۰۰ نفر

۱۰۰ - ۵۰۰ نفر



تعداد سازمان های شرکت کننده در نظرسنجی به تفکیک صنعت

.همان طور که در نمودارهـای باال مالحظه می کنیـد، بیشتـر سازمان های شرکت
 کننده در این نظرســنجی از شــهر تهران بوده اند، تعداد کارکنانشــان زیر ۱۰۰ نفر 

بوده و در صنعت فناوری اطالعات و تولیدی/صنعتی فعالیت داشته اند.

فناوری اطالعات / نرم افزار و سخت افزار

تولیدی / صنعتی 

تجارت / بازرگانی

نفت، گاز و پتروشیمی

کاالهای مصرفی و تند گردش

اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنالین

خودرو و صنایع وابسته

سرمایه گذاری و مالی

خدمات مهندسی و تخصصی

کاالهای الکتریکی و لوازم خانگی

تجهیزات پزشکی

آموزش / پژوهش

دارو

سایر صنایع

۹۰ 

۸۷   

۳۷                                  

۳۷                                  

۳۲                                      

۲۳                                           

۲۳                                           

۲۲                                            

۲۱                                             

۱۸                                              

۱۵                                                

۱۵                                                

۱۵                                                

                               ۱۴۸



تغییرات تعداد پرسنل سازمان ها در دوره کرونا

درصد تغییر اندازه منابع انسانی کل سازمان ها پس از کرونا:

عدد باال با استفاده از داده های حاصل از نظرسنجی و با فرمول زیر به 

دست آمده است.

اگر کرونا دنیا و کشــور ما را درگیر نکرده بود، بــه احتمال قوی این عدد 
بزرگتر از این می بود و رشد کل منابع انسانی کشور بیشتر از این بود.

از طرف دیگر در این گزارش فقط ســازمان ها مورد بررسی قرار گرفته اند و 
خیلی از مشاغل مثل مشاغل آزاد و خدمات خرد که آسیب زیادی از کرونا 
دیدند در این گزارش مورد بررســی قرار نگرفته اند. اگر این مشاغل نیز در 

گزارش قرار می گرفتند، احتماال درصد رشد کلی عددی پایین تر می بود.

+٪۹٫۶

سوال: اندازه سازمان شما در دی ۹۸ چند نفر بوده است؟، اندازه سازمان شما در فروردین ۱۴۰۰ چند نفر بوده است؟

کل منابع انسانی سال ۹۸ - کل منابع انسانی حال حاضرx ۱۰۰                                                                                            = تغییرکل
کل منابع انسانی سال ۹۸



میانگین تعداد استخدام و تعدیل در سازمان های با اندازه متفاوت:

.این جدول نشـــان می دهد که سازمان هـــایی که اندازه کوچک تری داشته اند 
بیشتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند.

میانگین تعداد تعدیل

 ۲۴ نفر

۱۵ نفر

۲۲ نفر

۳۲ نفر

اندازه سازمان

زیر ۱۰۰ نفر

۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

باالی ۱۰۰۰ نفر

میانگین تعداد استخدام

 ۱۱ نفر

۴۸ نفر

۱۲۴ نفر

۳۸۵ نفر

درصد تغییر اندازه سازمان ها با اندازه های متفاوت

باالی ۱۰۰۰ نفر

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر

زیر ۱۰۰ نفر

٪۱۰٫۴

٪۱۳٫۸

٪۱۰٫۱ 

٪-۴٫۷

سوال: اندازه سازمان شما در دی ۹۸ چند نفر بوده است؟، اندازه سازمان شما در فروردین ۱۴۰۰ چند نفر بوده است؟



چالش های منابع انسانی در سازمان ها

درصد اهمیت چالش های مختلف برای سازمان ها

.شــرکت کننده ها امکان انتخاب حداکثر ۳ گزینه را داشته اند؛ به همین 
دلیل طبیعتا مجموع درصدها برابر با ۱۰۰ نیست.

فرآیند جذب و استخدام نیروی جدید

حفظ انگیزه و روحیه و تعهد سازمانی کارکنان

(Onboarding) آموزش و به کارگیری نیروی جدید

ارزیابی عملکرد کارکنان

بررسی حضور و غیاب کارکنان

(socialization) جامعه پذیر کردن نیروی جدید – یادگیری فرهنگ و هنجارها و ارزش  های سازمان

                                                                                                     ٪۵۶

                                                                                                     ٪۵۶

                                                      ٪۴۰

                ٪۲۷

                ٪۲۷

٪۲۱

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



��
کاهش هزینه های سازمان

از طریق کاهش هزینه های منابع انسانی

درصد سازمان هایی که کاهش هزینه منابع انسانی داشتند:

٪۴۵ ٪۵۵

سازمان هایی که کاهش 
هزینه های منابع 
انسانی نداشتند. 

سازمان هایی که به 
کاهش هزینه های منابع 

انسانی روی آوردند.

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



مهم تریـن اقدامـات سازمان ها برای کاهش هزینه های منابع انسانی

.شــرکت کننده ها امکان انتخاب چند گزینه را داشتند. به همین دلیل طبیعتا 
مجموع درصدهای نمودار باال برابر با ۱۰۰ نیست.

.همان  طور که می بینید اغلب ســازمان ها این کاهش هزینه را از طریق تعدیل 
کارکنان انجام داده اند.

تعدیل تعدادی از کارکنان

حذف مزایای جانبی (مانند ناهار و سرویس رفت و برگشت و بسته های مناسبتی و پاداش و ...)

حذف امکان اضافه کاری

توافق با کارکنان برای تاخیر در پرداخت حقوق

حذف خدمات آموزشی برای کارکنان

توافق با کارکنان برای کاهش درصدی از حقوقشان

توافق با کارکنان برای مرخصی اجباری بدون حقوق

                                                                                                                           ٪۶۹

                                       ٪۳۰

                                     ٪۲۹

                    ٪۲۱

           ٪۱۶

      ٪۱۴

  ٪۱۲

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



استخدام و تعدیل در سازمان ها
درصد سازمان هایی که در دوره کرونا استخدام و تعدیل داشته اند:

.بعضی از سازمان ها در دوره کرونا هم استخدام و هم تعدیل داشتند؛ از طرف 
دیگر بعضی از ســازمان ها در این دوره نه اســتخدام داشته اند و نه تعدیل. به 

همین دلیل مجموع درصدهای نمودار باال برابر با ۱۰۰ نیست.

                                                                                                                  ٪۸۴       

                                                    ٪۴۵

سازمان هایی که استخدام داشتند.

سازمان هایی که تعدیل داشتند.

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



٪٪
درصد جذب و تعدیل گروه های شغلی در بازار کار

گروه های شغلی که بیشترین استخدام را داشته اند:

فروش و بازاریابی

مالی و حسابداری

دیجیتال مارکتینگ و سئو

مسئول دفتر / امور اداری / اپراتور

توسعه نرم افزار و برنامه نویسی

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

کارگر / نیروی خدماتی

مهندسی صنایع / مدیریت تولید / مدیریت پروژه / مدیریت عملیات

لجستیک / حمل و نقل / انبارداری

تحلیل و توسعه کسب و کار / استراتژی / برنامه ریزی / تحلیل داده و اطالعات

              
                                                                                                                               ٪۵۳ ۱

                                ٪۱۹

              ٪۱۳

              ٪۱۳

             ٪۱۲

        ٪۱۰

       ٪۱۰

     ٪۹

٪۷

٪۷

سوال: استخدامی های شرکت شما بیشتر در کدام گروه های شغلی بوده اند؟

۱) عدد ۵۳درصد برای گروه شغلی «فروش و بازاریابی» به این معناست که در ۵۳درصد سازمان ها گروه شغلی فروش و بازاریابی بخش زیادی از 

استخدام های سازمان را به خود تخصیص داده است.



موقعیت های شغلی که بیشترین تعدیل را داشته اند:

.همانطور که در این نمودارها می بینید گروه شــغلی فروش و بازاریابی بخش 
بزرگی از استخدام و تعدیل سازمان ها را به خود اختصاص داده است.

.سازمان های شرکت کننده در نظرسنجی امکان انتخاب چند گزینه را داشته اند؛ 
به همین دلیل طبیعتا مجموع درصدهای دو نمودار باال، ۱۰۰ نیست.

فروش و بازاریابی

کارگر / نیروی خدماتی

مالی و حسابداری

مسئول دفتر / امور اداری / اپراتور

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

کادر مدیریتی و اجرایی فروشگاه ها

راننده / مسئول توزیع / پیک موتوری

توسعه نرم افزار و برنامه  نویسی

دیجیتال مارکتینگ و سئو

خرید / تدارکات

              
                                                                                                                                               ٪۴۹ ۱

                         ٪۱۴

                      ٪۱۳

             ٪۱۰

       ٪۸

       ٪۸

   ٪۷

٪۶

٪۶

٪۵

سوال: بیشتر در کدام گروه های شغلی تعدیل داشته اید؟

۱) عدد ۴۹درصد برای گروه شغلی «فروش و بازاریابی» به این معناست که در ۴۹درصد سازمان ها گروه شغلی فروش و بازاریابی بخش زیادی از 

تعدیل های سازمان را به خود تخصیص داده است.



.در اکثر سازمان ها آقایان سهم بیشتـــری هم در استخـــدام و هم در تعدیل 
داشته اند.

تاثیر جنسیت بر استخدام و تعدیل

سوال: استخدامی های شرکت شما بیشتر خانم ها بوده اند یا آقایان؟

سازمان هایی که به 
یک اندازه خانم و آقا 

استخدام کرده اند.

سازمان هایی که بیشتر 
آقا استخدام کردند.

سازمان هایی که بیشتر 
خانم استخدام کردند.

٪۳۰

٪ ۳۸۱ ٪۳۲

سوال: تعدیل های شما بیشتر خانم ها بوده اند یا آقایان؟

سازمان هایی که به 
یک اندازه خانم و آقا 

سازمان هایی که بیشتر تعدیل کرده اند.
آقا تعدیل کردند.

سازمان هایی که بیشتر 
خانم تعدیل کردند.

٪۲۷

٪ ۴۱۲

٪۳۲

۱) عدد ۳۸درصد برای آقایان به این معنی است که ۳۸درصد از سازمان هایی که در این دوره استخدام داشته اند، بیشتر استخدام هایشان آقایان بوده اند.

۲) عدد ۴۱٪ برای آقایان به این معنی است که ۴۱٪ از سازمان هایی که در این دوره تعدیل داشته اند، بیشتر تعدیل هایشان آقایان بوده اند.



چند درصد فرایندهای ارزیابی و استخدام سازمان ها آنالین / حضوری بوده است؟

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

.این اعداد نشان می دهد که شرکت ها به طور میانگین نسبت به قبل از کرونا  دو 
برابر بیشتر به فرایندهای آنالین روی آورده اند.

توضیح ســوال: از کارفرمایان پرســیدیم که فرایندهای ارزیابی و اســتخدام نیروی جدید در ســازمان آن ها (شــامل 
مصاحبه ها، انجام آزمون های روانشناسی، انجام پروژه آزمایشی، ارزیابی فنی) قبل از کرونا چند درصدش آنالین بوده 

و بعد از شیوع کرونا(یعنی از دی ۹۸ تا کنون) چند درصدش آنالین است؟

قبل از شیوع کرونا

پس از شیوع کرونا

٪۸۳٪۱۷

٪۶۶٪۳۴

آنالین

حضوری



درصد ســازمان هایی که فرایندهای استخدام خود را تماما حضوری انجام می دهند 

در مقایسه با سازمان هایی که حداقل بخشی از فرایند خود را آنالین کرده اند.

.دو نمودار باال به خوبی افزایش تمایل به فرایندهای آنالین را به نمایش می گذارد.
توضیح ســوال: از کارفرمایان پرســیدیم که فرایندهای ارزیابی و اســتخدام نیروی جدید در ســازمان آن ها (شــامل 
مصاحبه ها، انجام آزمون های روانشناسی، انجام پروژه آزمایشی، ارزیابی فنی) قبل از کرونا چند درصدش آنالین بوده 

و بعد از شیوع کرونا(یعنی از دی ۹۸ تا کنون) چند درصدش آنالین است؟

درصد سازمان هایی که کل فرایند ارزیابی و استخدام در آن ها حضوری بوده

درصد سازمان هایی که بخشی از فرایند ارزیابی و استخدام در آن ها به صورت آنالین بوده

قبل از شیوع کرونا

پس از شیوع کرونا

٪۵۳٪۴۷

٪۷۸٪۲۲



نظــر ســازمان ها در مورد آنالین شــدن فراینــد ارزیابی و 
استخدام نیروی جدید نسبت به مصاحبه حضوری

.طبق این نمودار عقیده بیشــتر ســازمان ها این بوده اســت که فرایند 
استخدام و مصاحبه آنالین آسان تر شده است. البته آن دسته از سازمان ها 

که شرایط جدید را سخت تر می بینند هم درصد قابل توجهی دارند.

٪۳۰ ٪۲۸

٪۴۲

سخت تر شده

آسان تر شده

تفاوتی نکرده

سوال: با آنالین شدن همه یا بخشی از فرایند ارزیابی و استخدام نیروی جدید (شامل مصاحبه ها، انجام آزمون های 
روانشناسی، انجام پروژه آزمایشی، ارزیابی فنی) این فرایند برای شما...



نگاه ســازمان هایی که فرایند ارزیابی و اســتخدام آنالین 
دارند به دوره بعد از اتمام کرونا

.تقریبا نیمی از سازمان هایی که در دوره کرونا همه یا بخشی از فرایند ارزیابی 
در  کرونا  اتمام  از  بعد  دارند  تصمیم  بوده،  آنالین  صورت  به  استخدامشان  و 

کشور به وضعیت قبل و مصاحبه های حضوری برگردند.

٪۴۹ ٪۵۱

به همین صورت و در 
همین حد از امکانات 
آنالین استفاده می کنم.

جلسات و ارزیابی های 
آنالین را کم می کنم و 

بیشتر به سمت جلسات 
حضوری می روم.

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



(onboarding) آموزش و به کارگیری نیرو به صورت آنالین
یکی از مهمترین مراحل در استخدام نیروهای جدید در هر سازمانی، آموزش و به 

کارگیری آن هاست و هر سازمانی روند خاص خود را در این رابطه دارد. با گسترش 

کرونا بعضی سازمان ها مجبور شدند این فرایند را به صورت آنالین انجام دهند که 

در این بخش گزارش به این موضوع پرداختیم.

چنــد درصد ســازمان ها تا به حال تجربــه آموزش و بــه کارگیری نیروها 
(Onboarding) به صورت آنالین را داشــته اند و چند درصد این تجربه را 

نداشته اند؟

٪۲۵

٪۷۵

تجربه آموزش به صورت 
آنالین را داشته اند.

تجربه آموزش به صورت 
آنالین را نداشته اند.

(Onboarding)سوال: آیا تا به حال نیروی جدیدی را به صورت آنالین آموزش داده اید و وارد سازمان کرده اید؟



نظر سازمان هایی که تجربه آموزش و به کارگیری نیروها به صورت آنالین را 
داشته اند در مورد سختی آموزش آنالین نیروها نسبت به آموزش حضوری

نگاه ســازمان هایی که تجربه آموزش و به کارگیری آنالین داشــته اند به 
دوره بعد از خاتمه کرونا

٪۳۰

٪۵۸

٪۱۲

آسان تر شده

تفاوتی نکرده

سخت تر شده

٪۴۱

٪۵۹

تغییری نمی دهم و در 
همین حد از امکانات 

آنالین استفاده می کنم.

فرایندهای آنالین را کم 
می کنم و بیشتر به 
سمت آموزش به صورت 
حضوری می روم.

سوال: بعد از خاتمه کرونا، در رویه ی آموزش و به کارگیری (Onboarding) نیروها چه تغییری می دهید؟

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

.در نمودارهای باال این موضوع را دیدید که فقط ۲۵درصد ســازمان ها تجربه 
آموزش و به کارگیری نیرو (Onboarding) به صورت آنالین را داشــته اند و از بین 
آن ها نیز حدود ۶۰٪ گفته اند که بعد از کرونا این فرایند را به صورت آنالین انجام 
نمی دهنــد. یعنــی در مجموع پس از کرونا حدود ۱۰٪ از کل ســازمان ها آموزش 

نیروهای جدید را به صورت آنالین انجام خواهند داد.



اجرای دورکاری در سازمان ها
در پاییز ســال ۹۹ نظرســنجی ای از کارفرمایان در مورد 
وضعیت دورکاری در سازمانشــان انجام دادیم. در این 
قســمت، بخش های مهم گزارش دورکاری آورده شــده 
اســت. (بــرای دیدن گــزارش کامل «بررســی وضعیت 
دورکاری در دوران کرونــا» می توانیــد بــه ایــن لینک 

مراجعه کنید). 

https://file.jobvision.ir/Uploads/Assets/Social/RemoteWorking.pdf


 سازمان ها چند درصد از نیروهایشان را دورکار کردند؟ 

صفر

۸۰ تا ۱۰۰ درصد

۶۰ تا ۸۰ درصد

۳۰ تا ۶۰ درصد

۱۰ تا ۳۰ درصد

٪۴۹٫۵

٪۲۳٫۹

٪۱۱٫۸

٪۴٫۷
٪۱۰٫۱

سوال: چند درصد از کارکنانتان را دورکار کرده اید؟

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

بازدهی کارکنان دورکار
تغییر بازدهی دورکاری نسبت به حالت حضوری از نظر کارفرمایان

بدتر شده

بهتر شده

تغییر قابل توجهی
نکرده است ٪۲۹٫۷

٪۵۵٫۵

٪۱۴٫۸



دالیل افزایش بازده دورکاری از نظر کارفرمایان

حذف رفت و آمد به شرکت و صرفه جویی در هزینه و زمان آن

انعطاف زمانی افراد

دور شدن از حواس پرتی های موجود در محیط کار

امکانات بیشتر برای استراحت باکیفیت تر بین کار

امکان برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی

سایر

                                                                                                                                            ٪۸۱٫۶

                                                                                                            ٪۶۵٫۸

                                                                                  ٪۵۲٫۶

                                                                                  ٪۵۲٫۶

                                                                   ٪۴۴٫۷

  ٪۷٫۹

سوال: به نظرتان به چه علتی بازدهی کارکنان شما در زمان اجرای دورکاری بهتر شده است؟

سوال: به نظرتان به چه علتی بازدهی کارکنان شما در زمان اجرای دورکاری بدتر شده است؟

دالیل کاهش بازده دورکاری از نظر کارفرمایان

                                                                                                                                             ٪۶۹٫۷ 

                                                                                                                                        ٪۶۷٫۱

                                                                                                              ٪۵۶٫۶

                                                                             ٪۴۲٫۱

                                                                   ٪۳۸٫۲

     ٪۹٫۲

نبودن نظارت کافی روی کار افراد

سخت بودن تعامل اعضای تیم ها

عدم برخورداری کارکنان از تمرکز کافی

عدم دسترسی بعضی کارکنان به امکانات و زیرساخت های مناسب (اینترنت پرسرعت، تلفن سازمانی و...)

تاثیر روحی روی کارکنان به علت تنهاتر شدن و از دست دادن زندگی اجتماعی محیط کار

سایر



پیش بینی کارفرمایان از وضعیت بعد از کرونا و ادامه دادن یا ندادن دورکاری

نه، به شیوه گذشته
برمی گردیم

بله، حتما ادامه می دهیم

هنوز بررسی کافی روی آن انجام 
نداده ایم و معلوم نیست

٪۴۷٫۷

٪۳۵٫۲

٪۱۷٫۲

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

.طبق نمودار این بخش تقریبا نیمی از کارفرمایانی که در حال حاضر سیســتم 
دورکاری را اجرا می کنند، بعد از کرونا به سیستم حضوری برمی گردند.



بعضی از اقدامات سازمان ها در دوره شیوع ویروس کرونا
.ممنوعیت ورود افراد متفرقه به سازمان
.پیگیری صنفی تهیه واکسن برای کارکنان

.آنالین 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 صندلی ها به منظور افزایش فاصله بین افراد

.استفاده از طلق شیشه ای بین میزها
.حفظ ارتباط همه افراد سازمان به صورت مستمر به منظور حفظ روحیه
.(در صنعت امالک): اســتفاده از تور مجازی ۳۶۰درجه برای نشان دادن 

ملک به مشتری ها

.تغییــر ســاعت کاری به صورتی که رفت و آمد کارکنان در ســاعات اوج 
شلوغی نباشد



.استخدام پزشک مشاور
.برگزاری دوره های سالمت جسمی و سالمت روحی و روانی

.بهبود زیرساخت برای دسترسی به سیستم های سازمان از منزل
.نصب شیرآالت چشمی و پدالی برای به حداقل رساندن تماس با سطوح

.لغو پذیرایی از مهمانان سازمان
.ایجــاد فرم آنالین خوداظهاری تا کارکنــان بتوانند در صورت بروز عالئم 
خود یا خانواده شــان به سرعت به همکارانشان اطالع دهند و افرادی که 

با آن ها در ارتباط بوده اند خود را قرنطینه کنند

.کم کردن تعداد افراد هر ون در سرویس های ایاب و ذهاب شرکت
.ارسال بسته حمایتی و روحیه دادن به کارکنانی که درگیر کرونا می شوند.

.جایگزیـــن کردن دستگاه حضـــور و غیـاب اثـــر انگشتی با دیگر انواع 
حضور و غیاب

.توزیع داروهای تقویتی و ویتامین



تجربه های موفق در مواجهه با کرونا
در این بخش به معرفی چند نمونه از سازمان هـــایی 

می پردازیم که بحران کرونا را به خوبی مدیریت کردند و 
در ایــن دوره نه تنهــا سیاســت های انقباضی در پیش 

نگرفتند، بلکه رشد هم داشته اند.

عالوه بر این به بررسی دقیقتر شاخص های مختلف 
پرداخته ایــم؛ مثــل تعــداد  ایــن ســازمان ها 

استخدام در دوره کرونا، وضعیت دورکاری 
و فرهنگ سازمانی.



فرهنگ کاری در جاب ویژن

فضــای موجــود در جاب ویژن یک فضای دوســتانه و در عیــن حال کامال 

محترمانه هست. جوانی و سرزندگی، یادگیری و یاددهی و اشتیاق به رشد 

DNA مشترک همه جاب ویژنی هاست.

در جاب ویــژن هر روز تجربه های جدیدی کســب خواهید کرد چرا که خالقیت 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 نمی کنیم.

جاب ویژن با هدف تســهیل فرایند استخدام برای کارجویـــان و کارفرمایـــان شروع به کار کرد. 

جاب ویژن صرفا یک وبسایت استخدامی نیست و این ادعا را با برگزاری نمایشگاه های کار و ارائه 

ســرویس های جانبی مانند آزمون های پیش از اســتخدام و توانمندترشو (بستری برای آموزش 

مهارت های کاربردی) اثبات نموده اســت. نوآوری و خالقیت سرلوحه کار ماست و همواره سعی 

می کنیم کیفیت متمایزی از خدمات را به کارجویان و کارفرمایان ارائه دهیم.

سیستم هوشــمند انطباق جاب ویژن، 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 نوآوری های 

جاب ویژن در این مدت بوده است.



۸۰٪۴۶ نفر ۶۱ نفر

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

. برنامه نویس   . اکانت منیجر   . کارشناس فروش   . کارشناس دیجیتال مارکتینگ   . کارشناس تولید محتوا

مزایای همکاری با جاب ویژن

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

بسته ها وساعت کاری منعطف
هدایای مناسبتی

بیمه تکمیلیدورکاری امریه سربازی

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

کلیک کنید

ترکیب سنی کارکنان

٪۲۰

۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۱۰

۳۵ تا ۵۰ سال

٪۰
باالی ۵۰ سال

٪۷۰

جنسیت کارکنان

٪۵۵ ٪۴۵

| جاب ویژن از نگاه آمار |

کمک هزینه شرکت در
دوره های آموزشی

بازی هفتگیپاداش تخصیص تجهیزات
برای بخشی از کارکنان دورکار

رویدادها و
کمپین های داخلی

https://jobvision.ir/companies/47


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

۱- اجرای بخش زیادی از مصاحبه های کاری به صورت آنالین

۲- برگــزاری رویدادهای داخلی آنالین برای باال بردن روحیه کارکنان، به خصوص 

کارکنان دورکار

۳- عدم استفاده از ورود و خروج سنتی و دستگاه های ثبت اثرانگشت

۴- دسترسی کامل به سیستم های شرکت از منزل

۵- مهیا کردن زیرساخت های آنالین برای انجام جلسات به صورت آنالین

۶- تقسیم حضور کارکنان در شرکت در روزهای مختلف هفته

۷- دورکار کردن بخشی از کارکنان

۸- قرار دادن الکل و ماسک در دفتر شرکت



فضای دفتر

رض غایب
حا

انخدای خیرخواه

ساالر آچار به دستا

س جمع
کدخدای حوا

ش ذوق همه فن حریف
خو

یاور ابمرام مشرتی

سئوچی متعهد

آچار به دست خارجی

ش شنوای مقتدر
گو

اوستای آچار به دستا
یب صدا

ش شنوای 
گو

صورتگر صبور

ش شنوای دیجیتایل
گو

آچار به دست اب انگیزه

جارزن مجازی جدی

آچار به دست خسته

ش شنوای هرنی
گو

جارزن مجازی رمانتیک

یاور رادیویی مشرتی

قلم به دست خالق

یاور مجازی کنجکاو

خامن دیتا

محصولچی دامئ النقد

رش
یم حقوق ب

حا

مصیمی
آچار به دست 

مشرتی ساز پیگیر

مشاره یک تکنولوژی
مرد 

آچار به دست متین
رش

ش حقوق ب
یم شیک پو

حا

محصولچی داده محور

on tim
e محصولچی

قلم به دست دقیق

یاور خوشبین مشرتی

آچار به دست جوامنرد

آچار به دست سایلنت

قلم به دست غایب

ش ذوق مشرتی
یاور خو

یب حاشیه
آچار به دست 

آچار به دست چند بعدی

آچار به دست همیشه برنده



فرهنگ کاری در توسن

فرهنگ سازمانی توسنی ها بر این پایه ها استوار است:

همدلی و همکاری برای تحقق اهداف بزرگ  .۱

کار تیمی، تعامالت مثبت و دوستانه  .۲

خالقیت و نوآوری  .۳

محیط کاری پویا و جذاب  .۴

اهمیت دادن به مشتری  .۵

یادگیری و توانمندسازی افراد  .۶

توســن در ســال ۱۳۷۸ با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی برای طراحی و تولید محصوالت و راهکارهای 

نوین در عرصه های مختلف فناوری اطالعات 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 اولین ها 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 

سیستم های بین المللی Visa و MasterCard؛ همچنین تا به حال محصوالت خود را به ۶ کشور جهان صادر 

کرده است.

چشــم انداز توسن این است که در سال ۱۴۰۴ در جمع ۱۴ شرکت برتر ارائه دهنده خدمات بانکداری جهان و 

برترین ارائه دهنده راهکارهای بانكداری اسالمی در دنیا خواهد بود.

توسن در آستانه ورود به بیست و دومین سال فعالیتش، با نماد «توسن» وارد بازار سرمایه و بورس شد.



۵۲٪۲۴۸ نفر ۷۶۳ نفر

اعتبار ماهیانه بدون بهره
جهت خرید از فروشگاه های

طرف قرارداد

اتاق بازی عضویت در
مجموعه های ورزشی،
تفریحی و فراهم کردن

ورزش آنالین

صدور انواع گواهی ها
مانند تضمین بانکی

هدیه تولد پرسنل،
هدیه فرزند و ازدواج

کلینیک تخصصی
دندانپزشکی

بیمه عمر، حوادث،
خودرو و درمان

کارت اعتباری و
تسهیالت بانکی و

کارت چندمنظوره رفاهی

امکان دورکاری و
شناوری ساعات کاری

وام و
صندوق قرض الحسنه

کافی شاپ
و رستوران

جشن ها و
هدایای مناسبتی

اقامتگاه توریستی
در جزیره کیش
مشهد و بابلسر

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

. برنامه نویس   . تحلیلگر   . آزمونگر   . پشتیبانی و عملیات

مزایای همکاری با توسن

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

کلیک کنید

ترکیب سنی کارکنان

باالی ۵۰ سال۳۵ تا ۵۰ سال۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۵۵

٪۵
٪۳۹

٪۱

جنسیت کارکنان

٪۵۵ ٪۴۵

| توسن از نگاه آمار |

https://jobvision.ir/companies/112


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

۱- دورکار کردن بخش بزرگی از همکارانی که امکان دورکاری داشتند

۲- تقسیم حضور همکاران در شرکت در روزهای عادی

۳- کاهش زمان کاری همکاران حاضر در شرکت

۴- مهیا کردن زیرساخت های الزم برای انجام جلسات به صورت آنالین

۵- فراهــم کــردن  امکانات فیزیکی الزم جهــت عدم لمس ســطوح (مانند دکمه های 

آسانسور، دستگاه حضور و غیاب و دستگاه های ضدعفونی کننده)

۶- قراردادن دستگاه تهویه هوا در اتاق جلسات و آسانسورها

۷- چک کردن تب روزانه همکاران در زمان ورود

۸- قرار دادن الکل و ماسک در همه واحدهای شرکت

۹- پک های سالمتی و بهداشتی برای همکاران

۱۰- شرایط مرخصی استعالجی با حقوق برای همکاران مبتال به کرونا

۱۱- پوشش بیمه ای هزینه های تست کرونا



فضای دفتر



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 دوره های آموزشی و 

جلســات تســهیم دانش برای توســعه فردی خود برنامه ریزی کنید. خالقیــت و نوآوری 

محرک، مزیت رقابتی گروه زرین رویا است و ایده های خالقانه مورد استقبال قرار می گیرد. 

ما در زرین رویا به دنبال ترکیبی از کســب وکار و زندگی شــخصی هســتیم که متناسب با 

شرایط همکارانمان باشد؛ همچنین تفاوت های فردی به عنوان فرصت شناخته می شوند.

مجموعه زرین رویا در ســال ۱۳۶۸ توســط خانواده میزبان تأســیس شد. این شــرکت یکی از شرکت های 

شناخته شده در زمینه تولیدات لوازم بهداشتی (سلولزی) است.

یکــی  از بزرگتریــن اهــداف مجموعه زرین رویا این اســت که خانواده هــا با اســتفاده از محصوالت کامالً 

بهداشتی و به روز جهان به رفاه و آرامش هرروزه دست یابند.

محصــوالت ایــن شــرکت مثل «مای بیبــی» ، «مای لیــدی» ، «ایزی الیــف» ، «کوکو می» و «گــود مود» از

شناخته شــده ترین محصوالت بهداشــتی در بازار محســوب می شــوند. مهر و مراقبت، رشــد و یادگیری، 

خوددوستی و نوع دوستی، احترام و عزت نفس، بنیان های فکری و اخالقی ما هستند و پیوند خانواده ی ما 

را محکــم نــگاه می دارند. این تعهد ماســت که همواره  بکوشــیم تا بهترین ها را برای «باکیفیت زیســتن»

فراهم کنیم؛ چون زندگی ارزشمند است.

ROYA



۶۰٪۷۳۴ نفر ۱۳۰۰ نفر

ساعت کاری منعطف دورکاریمحیط کاری دوستانه

پاداش

موقعیت یادگیری
و توسعه فردی

شایسته محوری

پارکینگ ناهار بسته جبران
خدمات رقابتی

مشاور سازمانی

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

. نماینده بازاریابی تجاری      . سرپرست فروش      . بازرس کنترل کیفیت

مزایای همکاری با زرین رویا

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

کلیک کنید

ROYA

ترکیب سنی کارکنان

باالی ۵۰ سال۳۵ تا ۵۰ سال۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۶۰
٪۱۰٪۳۰٪۰

جنسیت کارکنان

٪۷۶ ٪۲۴

| زرین رویا از نگاه آمار |

https://jobvision.ir/companies/4045


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

۱- اندازه گیری میزان تب و اکسیژن خون کارکنان و مهمانان توسط پرسنل حراست

۲- گرفتن تست کرونا به صورت مرتب حداقل ماهی دوبار

۳- دورکاری حداکثری همکاران

۴- تعطیلی رستوران و تغییر روش سرو غذا و تحویل بسته های ویتامین به کارکنان

۵- اتوماســیون کلیه فرم های مورد اســتفاده همکاران و اخذ امضای قرارداد همکاران 
دورکار از در منزلشان

۶- ارسال میز و صندلی کارکنان دورکار به در منزل آنها

۷- پشتیبانی روحی و روانی مشاور سازمانی

۸- ارسال بسته حمایتی به در منزل همکاران مبتال به کرونا

۹- پرداخت هزینه اینترنت و رفت و آمد

۱۰- مهیا کردن زیرســاخت های الزم برای انجام دوره های آموزشی و جلسات به صورت 
آنالین

۱۱- قرار دادن امکانات سازمانی مثل تلفن سازمانی، لپتاپ و ... در اختیار همکاران

۱۲- راه اندازی استودیو آکادمی زرین رویا برای تولید محتوای مجازی



فضای دفتر



فرهنگ کاری در فناپ زیرساخت

فضای کاری شــرکت فناپ زیرســاخت 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 مهارت های تخصصی و ارتباطی بنا شــده اســت. ما در 

فناپ زیرساخت تالش می کنیم همگی در اتفاقات بزرگ شریک باشیم.

شــرکت «فناپ زیرســاخت» اولین اپراتور صنعت هوشــمند در کشور اســت که انواع خدمات، راهکارها و 

زیرساخت های Industry 4.0 را در اختیار دارد. 

ماموریــت اصلی فناپ زیرســاخت در ۴ حوزه اصلی «هوشمندســازی صنعتی»، «حمل و نقل هوشــمند»، 

«یکپارچه سازی» و «پشــتیبانی فنی» تعریف شده است. در حوزه «هوشمندسازی صنعتی» خدمات شرکت 

شــامل مواردی چون اینترنت اشــیا (IoT)اســت. در حوزه «حمل و نقل هوشــمند» خدمات شرکت شامل 

مواردی چون ســامانه کنترل محدوده طرح ترافیک می شــود. در حوزه «یکپارچه ســازی»، فناپ زیرســاخت 

خدماتــی ماننــد احداث مراکــز داده و امنیت ســایبری را در قالــب پروژه های بزرگ انجــام می دهد. حوزه 

پشــتیبانی نیز مسئولیت پشتیبانی و نگهداشت فنی از پروژه های بزرگ شرکت را بر عهده دارد که به عنوان 

مثال می توان به پشتیبانی کلیه شعب بانک  پاسارگاد اشاره کرد. 

در چشم انداز ۵ ساله، شرکت «فناپ زیرساخت» به عنوان بزرگترین اپراتور صنعت هوشمند در سطح کشور 

در اجرای تحول دیجیتال در صنایع کشور نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.



۸۰٪۲۵۰ نفر
بیش از

۵۰۰ نفر

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

IOT پشتیبانی پروژه های شهرستان   . امنیت سایبری   . توسعه نرم افزار   . پشتیبانی نرم افزار   . کارشناس .

مزایای همکاری با فناپ زیرساخت

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

ساعت کاری منعطف

محیط کاریهدایای مناسبتی
Open Office

کمک هزینه
دوره های آموزشی

پکیج کاملدورکاری
بیمه تکمیلی

پاداشوام

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

کلیک کنید

ترکیب سنی کارکنان

باالی ۵۰ سال۳۵ تا ۵۰ سال۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۶۲

جنسیت کارکنان

٪۷۴ ٪۲۶

| فناپ زیرساخت از نگاه آمار |

٪۶٪۳۱٪۱

سرویس ایاب ذهاب
به پردیس علم و فناوری

https://jobvision.ir/companies/778


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

۱- واکسیناسیون تمامی همکاران شرکت

۲- تدوین پروتکل های بهداشــتی از ابتدای شیوع ویروس کرونا ( تهیه ماسک، 
الکل، تب سنجی و اکسیژن سنجی روزانه و ... )

۳- تدوین دستورالعمل دورکاری 

۴- تدویــن شــیوه نامه و فلوچــارت مواجهه با بیماری کرونا و اطالع رســانی به 
تمامی همکاران

۵- اعطای ۱۴ تا ۲۱ روز تسهیالت مرخصی با حقوق به همکاران مبتال به کرونا

۶- اعطای بســته کمک معیشــتی کرونا شــامل وســایل بهداشــتی و ارزاق به 
همکاران واجد شرایط

۷- اعطای مســاعدت مالی با عنوان «پرداخت کمک هزینه معیشــتی پاندمی 
کرونا»  به تمامی همکاران 

۸- برقراری دورکاری ۵۰ تا ۹۰ درصدی همکاران در ایام پیک کرونا

۹- مهیا کردن زیرســاخت های الزم جهت برگزاری جلسات ، دوره های آموزشی و 
مصاحبه های استخدام به صورت آنالین



فضای دفتر



فرهنگ کاری در نقش اول کیفیت

فرهنگ کاری ما براســاس اعتماد و فرصت ســازی است؛ همکاران ما دریک فضای دوســتانه و صمیمی، فرصت دارند تا 

درکنار فرآیندهای تســهیل گر، برای بهبود جریان کار از پتانســیل های خود اســتفاده کنند، با انگیزه و پشتکار خود و با 

استفاده از فرصت های موجود تخصص خود را عمیق تر کنند.

آنچه درزمان استخدام همکاران جدید برای ما مهم است، اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری،  انگیزه و پشتکار باال برای 

یادگیری، هماهنگی و انعطاف پذیری در پذیرش تغییرات، سرعت عمل باال و هماهنگی با رشد سازمان است.

نقــش اول کیفیت از ســال ۱۳۹۰ به عنوان زیرمجموعه همراه اول فعالیت خــود را در زمینه ارائه خدمات 

مخابراتی آغاز نمود. شــرکت َنک به مرور زمان دامنه فعالیت های خود را گســترش داده و اکنون بزرگ ترین 

شــرکت ارائه دهنده خدمات به همراه اول در تهران و بیشتر استان ها است و با تعدادی از شرکت های دیگر 

نیز به عنوان شریک تجاری همکاری می کند.

تعداد همکاران ما با توجه به گسترش فعالیت هایمان روزبه روز بیشتر شده و اکنون حدود ۱۴۰۰ نفر در َنک 

مشــغول به فعالیت هســتند. آنچه از ابتدا برایمان مهم بوده باال بردن کیفیت خدمات مان به مشتریان و 

افزایش سطح رضایتمندی همکاران مان بوده است.

ما قصد داریم به عنوان بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی با استفاده از تکنولوژی روز و بومی

 سازی آن، بهترین خدمات را در کالس جهانی به مشتریان خود ارائه دهیم، بنابراین پیش بینی مان این است 

که ازنظر مقیاس کار و تعداد همکاران رشد بیشتری را در سال های آینده پیش رو خواهیم داشت.

نقش اول کیفیت



۸۲٪۳۲۹ نفر ۱۴۰۰ نفر

فضای بازی اتاق مطالعهفضای کاری پویا

ساعات کاری منعطف

فرآیندهای ِتادوره های آموزشی متعدد
حد ممکن دیجیتال

ناهار امکان دورکاری باجه بانک مستقرپزشک سازمانی
در دفتر مرکزی

پاداش های
نقدی و غیرنقدی

وام سازمانی

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

. مهندس مانیتورینگ شبکه      . مهندس خدمات میدانی      . هماهنگ کننده فنی

مزایای همکاری با نقش اول کیفیت

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

کلیک کنید

ترکیب سنی کارکنان

باالی ۵۰ سال۳۵ تا ۵۰ سال۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۴۵
٪۲

٪۵۰
٪۳

جنسیت کارکنان

٪۷۴ ٪۲۶

| نقش اول کیفیت از نگاه آمار |

https://jobvision.ir/companies/3711


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

۱- استخدام تیم پزشکی (مستقل از پزشکی عمومی شرکت) برای موارد کرونا

۲- ضدعفونی روزانه کلیه قسمت های دفاتر

۳- قرار دادن الکل در دفترهای شرکت

۴- سنجش میزان تب و سطح اکسیژن همکاران به صورت روزانه

۵- تغییر چینش میز و صندلی ها برای رعایت فاصله اجتماعی

۶- دورکار کردن بخشی از کارکنان و تقسیم حضور کارکنان در شرکت

۷- حمایت مادی و روحی از همکارانی که به کرونا مبتال می شوند

۸- مهیا کردن زیرساخت های آنالین برای انجام جلسات به صورت آنالین

۹- برگزاری تمامی آموزش ها به شکل مجازی

۱۰- هماهنگی برای تزریق واکسن به همکاران

۱۱- دورکاری کامل برای همکاران با ریسک باال

۱۲- محدود کردن تردد افراد به ساختمان های شرکت



فضای دفتر



فرهنگ کاری در یکتانت

وقتی به یکتانت وارد می شــوید، اولین چیزی که توجه تان را جلب می کند، 

لبخندهــای بزرگ بر صورت های جوان و شــاداب اســت. یکتانت از افرادی 

تشکیل شده است که عاشــق یادگیری، رشد و پیشرفت هستند  و در این 

مسیر به هم کمک می کنند. ما با احترام به هم و استقبال از نظر و ایده ها، 

هــر روز خالقیــت و نوآوری های بیشــتری را به وجود می آوریم، با ســرعت 

بیشتری رو به جلو حرکت می کنیم، صادقانه و همدالنه کنار هم کار می کنیم 

و محیط کاری بهتری می سازیم.

یکتانت در ســال ۱۳۹۶ بــه عنوان یک پلتفرم تبلیغــات آنالین و رابطی بیــن تبلیغ کنندگان و 
نمایش دهنده گان محتوا شروع به کار کرد. هدف ما  این است که با ارائه باکیفیت ترین خدمات 
به تبلیغ کنندگان، بیشــترین درآمدزایی را برای رسانه های دیجیتال فراهم کنیم تا آن ها بتوانند 

محتوای بهتری به مخاطبان فارسی زبان ارائه کنند.

تالش ما این است با تصمیم گیری  بر مبنای داده ها، در جهت مستمر عملکرد تبلیغات آنالین گام 
برداریــم، به همین منظور با اســتفاده از الگوریتم های هوش مصنوعــی، محصوالت منحصر به 
فــردی را در حــوزه ی تبلیغات آنالین خلق کرده ایم که روزبه روز خدمــات بهتر و اثر بخش تری به 

مشتریان خود ارائه کنیم.

فعالیت ما به فضای تبلیغات آنالین در وب ســایت ها محدود نمی شود و شرکت های زیرمجموعه ی 
یکتانت در سایر زمینه های تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کنند. در حال حاضر بیش 

از ۲۶۵ نفر در یکتانت و زیرمجموعه های آن مشغول به فعالیت هستند.



۷۰٪۱۶۹ نفر ۲۶۵ نفر

بیشترین استخدام ها در دوران کرونا

. مهندسی و  توسعه دهنده نرم افزار

مزایای همکاری با یکتانت

استخدام شده ها
| در دوران کرونا |

نیروهای دورکار
| حداقل یک روز در هفته |

اندازه سازمان

کلیک کنید

ترکیب سنی کارکنان

٪۳۶

۲۵ تا ۳۵ سال۱۸ تا ۲۵ سال

٪۶
۳۵ تا ۵۰ سال

٪۰
باالی ۵۰ سال

٪۵۸

جنسیت کارکنان

٪۵۹ ٪۴۱

| یکتانت از نگاه آمار |

اتاق استراحت

ساعت کاری منعطف صبحانه، ناهار، میان وعده

امریه سربازی بیمه تکمیلی

دورکاری فضای کاری جوان و پویا

وام بدون بهره

دیدن موقعیت های شغلی شرکت

https://jobvision.ir/companies/1236


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

۱- قرار دادن الکل و ماسک در دفتر شرکت، ضد عفونی منظم شرکت

۲- گرفتن تست کرونا به صورت ماهانه

۳- تسهیل امکان دورکاری بخشی از همکاران

۴- ایجاد زیرساخت برای خوداظهاری در مورد عالئم مشکوک به کرونا همکاران

۵- مهیا کردن زیرساخت های آنالین برای انجام جلسات به صورت آنالین

۶- فراهم کردن امکان واکسیناسیون همکاران و خانواده هایشان



فضای دفتر



موقعیت های شغلی معتبرترین سازمان ها
در سایت جاب ویژن

برای دیدن موقعیت های شغلی کلیک کنید.

https://jobvision.ir/jobs



