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سالم به عصر جدید
نهایتو�ی شدخالصهاخراجواستخدامبهاثرگذاری اشوفعالیت هاحوزه یزمانیانسانیمنابع

ازیکیاکنونامابود.محدوددستمزدوحقوقنرختع��نبهسازمانکالنتصمیم هایدرنقش اش
کم حاشیهواحِدا�ننقشکرونا،پاند�یش�وع�ی آید.حساببهسازمان هاتعالیورشدکلیدیارکان

را بیشتر نمایان کرد و کسب وکارها، بیشتر از هر زمان دیگری به تمرکز بر ا�ن حوزه اهمیت نشان دادند.

ازاساسی ترنقش شان،و�ی آورندپدیدراارزش هاازوس�ع تریسیطره یحاالانسانیمنابعواحدهای
همه جایدر�ی توانراانسانیمنابعنقشتوسعه یونیستا�رانبهمحدودروند،ا�ناست.گذشته
خدماتوسرویس هابازارگسترشدرتوسعه،وتغ��را�ننمودهایازیکیکرد.مشاهدهجهان

حوزه ی منابع انسانی نمایان است.

HRTechاساسبر�ی کند.اشارهانسانیمنابعحوزه یاس�ار�اپ هایعمد�اوکسب وکارهاصنعِتبه
�ی توانواستچشمگ�رجهاندررشدشانروندوبازارحجمآمده،ن�زمس�ندهم�ندرکهآمارها�ی

ا�ندرکرد.مشاهدهوضوحبهنوپاکسب وکارهایازگروها�نتوسعه یو�نوعایجاد،درراجهش
کنیمارائهجهانسطحدرانسانیمنابعحوزه یکسب وکارهایوضعیتازتصو�ریکردیم�الشمس�ند،

ب�ن الملل،بازارروندهایباآشنا�ینظر،بهسازیم.آشناحوزها�ن�ونیکورن هایازتعدادیباراشماو
�ی تواند به ما کمک کند که با دید بهتری، بازار �ر کشش منابع انسانی در ا�ران را �یش بینی کنیم.

بهحیدریفائزهخانمهمکارمان،آن رااصلیبارکهاستکارگاه�ژوهشومطالعهحاصلتحق�ق،ا�ن
ا�نمحتوا�یوروا�یساخ�ارکریمیان،مس�حآقایجنابلطفوکمکباهمچن�ن،داشته اند.دوش

مس�ند بهبود �یدا کرد.

منابعحوزه یدراگرکنیم.�قدیموتهیهرادق�ق ترگزارش ها�یشما،بازخوردوکمکباکهامیدواریم
رویدادهایازآگاهیضمن�اب��وندیدکارگاهانسانیمنابعتخصصیگروهبهلطفامشغولید،انسانی

ا�ن حوزه، با دیگر متخصصان منابع انسانی در ارتباط باشید.
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فناوری منابع انسانی چیست؟
ازبسیاریمانندکاروکسبمد�ریتحوزهدرتغ��راتیبهمنجرفناوریتحوالتاخ�رسال هایدر

ارتباطاتواطالعاتفناوری هایباراخودفرآیندهایمجبورندکسب وکارهااست.شدهدیگرزمینه های
تحتکهاستتجاریکارکردهایازیکین�زانسانیمنابعمد�ریتیابند.برتریرقابتدر�اکنندترکیب

�أث�ر ا�ن تغ��رات قرار گرفته است.

است.شدهتبد�لانسانیمنابعصنعتمهمبخش هایازیکیبه)HRTech(انسانیمنابعفناوری
افزایش جمعیت شاغل و روش های �یچیده مد�ریت ن�ز �أث�ر مثبتی بر ا�ن بازار دارند.

انسانیمنابعمد�ریتحل هایراهصرفراخودبودجهازتوج�یقابلبخشموسساتسالههر
ا�نمتخصصاندوستازرااداریوسازمانیفرایندهایبار�کنولوژیکی،نوآوری های�ی کنند.دیجی�ال

تمرکزوریبهرهافزایشوآنهاحفظکیفیت،باکارکنانجذببر�ی توانندآنهابنابرا�نبرداشته،حوزه
کنند. اما فناوری در چه حوزه ها�ی به مد�ریت منابع انسانی کمک �ی کند؟

برای شناخت حوزه های کاربردی فناوری منابع انسانی، ابتدا الزم است با تعریف آن آشنا شویم.

که�ی شوداطالقافزاریسختاجزایونرم افزارمخ�لفانواعبهانسانیمنابع«فناوری
انسانیمنابعفعالیت هایوعملکردهاانواعخودکارسازیوتسه�لبرایسازمانیک

استفاده �ی کند».

انسانیمنابعاولیه یوظایفانجامبرایکهاستابزاریهرشاملانسانیمنابعفناوریدیگرعبارتبه
کارکنان،ارتباطاتکارکنان،دستمزدوحقوقمزایا،مد�ریتغیاب،وحضورجملهازاست،نیازمورد

مد�ریت عملکرد، تجزیه و تحل�ل داده ها و ن�روی کار.
�یچیده ترانسانیمنابعفناوریباشد،داشتهبیشتریکارکنانسازمانیکچههرکهمعناستبدانا�ن

وکارآمدتررافرآیندها�یچن�نمصنوعی،هوشوابریفناوریاتوماس�ون،میانا�ندربود.خواهد
منابععملکردهایوفعالیت هاگرفته اندتصمیمکهنیس�ندبزرگشرکت هایفقطا�ن�ی کند.مؤثرتر

بهشروعدارند،کارمندک�یتعدادفقطکهکوچکشرکت هایحتیکنند.خودکارراخودانسانی
دیجی�الی کردن کسب وکار خود و به تبع اش واحد منابع انسانی خود �ی کنند.
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Talent(استعدادمد�ریت management(
دررشدبهرووبزرگچالشیککهاستاستعداد هامد�ریتانسانیمنابعمهموظایفازیکی

رقابتحالدراستعدادمد�ریتخدماتارائه دهندهشرکت های�ی رود.شماربهسازمان هاازبسیاری
نحوه�اکندکمککاروکسبمد�رانورهبرانبه�ی تواندکههس�ندجدید�یشنهادهایارائهبرای

جذب، نظارت، توسعه و حفظ سرمایه انسانی خود را بهبود بخشند.

مد�ریتارزشزنج�رهازجنبهیکدرقبالًکهانسانیمنابعحوزه یفناوریشرکت هایازبسیاری
استعداد تخصص داش�ند، در حال ایجاد �یشنهادات جامع تر هس�ند.

زنج�ره»�ی سی جی«نیست.کمکیدیجی�الیابزارهایازاستفادهبااستخدامصرفاًاستعدادمد�ریت
ارزش مد�ریت استعداد را به شش مرحله �قسیم �ی کند:

نمونه هاحوزه فعالیتمراحل

�یش بینی نیاز  به
ن�روی کار در

آینده

شرکت های ا�ن گروه، راه حل های تجزیه و تحل�ل بازار کار
داده ها�ی در مورد عرضه و �قاضای استعداد در سطح مهارت

ارائه �ی دهد �ا شرکت ها را از برنامه ر�زی ن�روی کار مطلع
کند.

burningglass

ارزیا�ی مهارت ها
ا�ن شرکت ها از راه حل های مب�نی بر هوش مصنوعی برای

ارزیا�ی مهارت ها استفاده �ی کنند.

EmPath

SkyHive
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نمونه هاحوزه فعالیتمراحل

استعدادیا�ی و
شناسا�ی

استعدادهای
داخل سازمان

عالوه بر نوآوری های مستمر در فناوری استخدام (مانند
مب�نیکارجوتعامالتو»HireVue«وید�و�یمصاحبه های

بر چت)، شاهد ظهور پلتفرم های جدید استعدادیا�ی
دیجی�الی بوده ایم �ا دسترسی به ن�روی کار بسیار ماهر را «در

همچن�ندهند.ارائه»on-demant/�قاضاصورت
فناوری های استعدادیا�ی ارائه شده توسط برخی شرکت ها در

حال ظهور هس�ند �ا استعدادهای داخلی سازمان را بهتر
شناسا�ی و مد�ریت کنند و کارمندان را قادر به حرکت در

سراسر سازمان کنند.

Catalant

InnoCentive

Hitch

توسعه مهارت ها
و قابلیت  های

ن�روی کار فعلی

شرکت های یادگ�ری و توسعه ار�قاء مهارت را ممکن
�ی سازند و به مد�ران کمک �ی کنند �ا کارمندان داخلی را

برای نقش های خاص شناسا�ی کنند و مهارت های مورد نیاز
را به آن ها آموزش دهند.

Degreed

EdCast

BetterUp
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نمونه هاحوزه فعالیتمراحل

تعامل کارمندان
در سازمان

ا�ن شرکت ها با ایجاد شبکه های دانش به کارمندان کمک
�ی کنند �ا به دانش و اطالعات مورد نیاز خود در سراسر

سازمان دسترسی �یدا کنند.

Starmind

Microsoft Viva Topics

مد�ریت مشارکت
و عملکرد کارکنان

ا�ن شرکت ها راه حل های مد�ریت عملکرد مستمر را با
ارزیا�ی عملکرد یکپارچه تع��ن هدف و بازخورد ارائه �ی کنند.

Lattice

15Five

بازار فناوری منابع انسانی

منابعفناوریجهانیبازارازز�ربخشهراندازه یوکلیدیروندهایازتحلیلیوتجزیه»IMARC«گروه
۲۸.۶۵ارزشبه۲۰۲۱سالدرفناوریا�نبازارگروها�نگزارشبراساساست.کردهارائهانسانی
دالرمیلیارد۴۸.۸۵به۲۰۲۷سال�ابازارا�ناندازه یکه�ی شود�یش بینیرسید.آمریکادالرمیلیارد
برسد.

خطراترساندنحداقلبهبرایخودکارراه حل هایفزایندهپذ�رش�ی دهدنشانگزارشا�نن�ا�ج
جهانیبازارحاضرحالدرهزینه،اثربخشیوزمانکاهشباانسانیمنابعدرسیست�یخطاهای

فناوری منابع انسانی را هدایت �ی کند.
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�ی دهدنشاندارند،انسانیمنابعفناوریازرااستفادهبیشتر�نکهصنایعیازIMARCدسته بندی
TTH،بهداشتی،مراقبت هایعمو�ی،بخشدارد.قرارنخسترتبهدرگردشگری)ونقلو حمل (سفر

گرفته اند.قراربعدیجایگاه هایدربیمه)ومالیخدمات(بانکداری،BFSIاطالعات،فناوری

بهخطرپذ�رسرمایهدالرمیلیارد۱۲ازبیش،۲۰۲۱سالدر�ی دهدنشان« �ی سی جی»ازدیگریگزارش
بیش۲۰۲۰سالبهنسبتبازارا�ندرسرمایه گذارینرخاست.شدهسراز�رانسانیمنابعفناوریبازار

بهکسب و کارهاسر�عواکنشرارشدم�زانا�ناصلیدل�ل�ی سی جیاست.داشتهرشدبرابر۳از
�ی داند.۱۹کوویدچالش های

بخشازکلینماییککهکردهمنتشرانسانیمنابعفناوریبازارازجامعگزارشین�ز»اس�اتیس�ا«
�ی دهد.ارائه۲۰۲۵سال�ارشداصلیمحرک هایهمچن�نوجهانیسطحدرانسانیمنابعفناوری
انسانیمنابعفناوریبازاردرجهانسراسردرشدهتولیددرآمد،۲۰۱۹سال�ا�ی دهدنشانآمارها
��وستهطوربهبعدسال هایدررقما�نکه�ی شود�یش بینیاست.بودهدالرمیلیارد۴۷.۵بهنزدیک

برسد.دالرمیلیارد۹۰کلارزشبه۲۰۲۵سال�اویابدافزایش

کههس�نداس�ارت آپ هاازقوی ترفعلیشرکت هایکلیطوربه�ی کندادعاآماربراساسگزارشا�ن
منابعفناوریفعالشرکت هایاست.بوده۱۹کوویدهمه گ�ریازناشیاقتصادیرکوددوراندرمزیتی

سال�ارابازارازدرصد�۹۶قریباً�ی شوند،تعریفبیشتریاسالهدهشرکت هایعنوانبهکهانسانی،
بازارازراخودسهم۲۰۲۵سال�ااس�ارت آپ ها�ی رودانتظارحال،ا�نباداش�ند.اختیاردر۲۰۱۹

افزایشدرصد۸.۲به۲۰۱۹سالدردرصدی۴.۱ازراخودسهموکنندبرابردوانسانیمنابعفناوری
دهند.

وحقوقو�رسنلمد�ریتشرکتیک»،ADP«مانندفعلیشرکت هایبربازاربیشترحاضرحالدر
اس�ارت آپ هاحال،ا�نبااست.متمرکزمایکروسافتبهمتعلقاستخدامپلتفرملینکد�ن،یادستمزد،

».Udemy«توسعهویادگ�ریشرکتمانند�ی کنند،کسببیشتریدرآمدهای

شمالیآمریکای�ی گویداس�اتیس�ااست.کردهبررسین�زرامنطقه اینظرازبازار�راکندگیگزارشا�ن
مس�قرشرکت هایکه�ی شود�یش بینیسالهم�نبامقایسهدرداشت.تسلطبازاربر۲۰۱۹سالدر
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سال�ادرصد۱.۶انسانیمنابعفناوریجهانیبازاردرراخودسهم)APAC(اقیانوسیهوآسیامنطقهدر
ازدرصد۷۷.۷شمالیآمریکایشرکت هایکه�ی شود�یش بینیدیگر،سویازدهند.افزایش۲۰۲۵
فناوریبازاردرالت�نآمریکایوآفریقاحضورتوج�یقابلطوربهدهند.اختصاصخودبهرابازاردرآمد
دفترنبوددهندهنشانا�ن�ی دهند.تشک�لرابازارازدرصد�۰.۳نهاواستکمرنگانسانیمنابع

مرکزی در آن مناطق است.
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چگونه از فناوری در مد�ریت منابع انسانی استفاده �ی شود؟
بیشتراست.کارن�رویدرانسانیمنابعفناوریابزارهای�رکاربردتر�نازیکیکارن�رویمد�ریت

کمککارن�رویمد�ریتبامرتبطفرآیندهایبه�ی شویم،آشناآن هاباادامهدرکهکاربردها�ی
براساسدسته بندیا�ن�ی شود.گسترده ایز�رمجموعه هایشاملانسانیمنابعمد�ریت�ی کنند.

کاربردهای اصلی فناوری منابع انسانی است و ز�رمجموعه ها در ا�ن دسته  های اصلی قرار �ی گ�رند.

استخدام.۱
بهفناوریمخ�لفراه حل هایاست.افراداستخدامانسانی،منابعمتخصصانوظایفمهمتر�نازیکی
�یآگ�یآنال�نصورتبهمشاغلاکثرامروزهکنند.حفظرایکپارچهاستخدامروند�ا�ی کندکمکآنها

برنامه هایازاستخدام کنندگان�ی کند.ترسر�عوترآسانرادرخواستفرم هایبررسیامرا�نشوند.
غربالگری رزومه برای حذف موارد ارسالی که مناسب کار نیس�ند، استفاده �ی کنند.

عملکردمد�ریت.۲
اکثرکرده اند.کارکنانشغلیعملکردبرنظارتفرآیندهایخودکارسازیبهشروعهمچن�نکارفرمایان
بازخوردبرایراامکانفناوریهس�ند.تعاملیهایو�ژگیدارایمعموالعملکردمد�ریتماژول های

بهتواند�یعملکردیمد�ریتچن�ن�ی کند.فراهممستمرعملکردمد�ریتنامبهفرآیندیدرکارکنان
طور قابل توج�ی حفظ و بهره وری کارکنان را بهبود بخشد.

ا�ن�ی شود.استفادهکارن�رویتحل�لوتجزیهدرفردیمهارت هایوعملکردمد�ریتداده های
�یکمکخودمهارت هایمجموعهموثرتوسعهوشغلیمس�رهایبرنامه ر�زیدرکارکنانبهداده  ها

کنند.
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توسعهوآموزش.۳
فردینیازهایبام�ناسبودیجی�الیصورتبهآموزش هاازبسیاریانسانیمنابعفناوریکمکبه

اثربخشیوکرده�یگ�ریرا�یشرفت�ا�ی سازدقادرراانسانیمنابعتیم هایحالتا�ن�ی شود.انجام
برایوبینارهاوآنال�نآموزشیجلساتازانسانیمنابعبخش هایکنند.ارزیا�یراتع��ن شدهاهداف

توسعه کارکنان استفاده �ی کنند.

غیابوحضور.۴
کند.خرابراشرکتکارا�ی�ی تواندمرخصیدرخواست هایهم�وشانیمانندساده ایدرخواست های

راکارمندانبودندسترسدر�ی توانندمتخصصانکه�ی کندتضم�نانسانیمنابعمناسبنرم افزار
�ا�ی سازدقادرراشرکتفناوریا�نکند.�یکمکبرنامه هاصح�حمد�ریتبههمچن�نکنند.نظارت

با حداکثر بهره وری در طول سال فعالیت کند.

مس�ندات.۵
ا�ندارند.دسترسیمهماطالعاتبهکارکنانکهکندحاصلاطمینانداردوظیفهانسانیمنابعبخش

برایاینهادویهر�ی شود.اعتمادفرهنگ�رورشوشرکتدرشفافیتافزایشباعثدسترسی
برایابربرمب�نیسیستمیکازانسانیمنابعفناوریراس�اا�ندرهس�ند.ضروریکارکنانبهره وری

طولتمامدرداده هاکه�ی کندتضم�نسیستما�ن�ی کند.استفادهکارکنانمهمهایدادهذخ�ره
ف�زیکیفاجعهیکوقوعصورتدرحتیکه�ی کندحاصلاطمینانهمچن�نهس�ند.دسترسدرروز

از آن محافظت �ی شود.
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شرکت ها
سازمان ها،ازبسیاریبرایدورکاریسر�عپذ�رشو۱۹کوویدش�وعازسالیکازبیشگذشتبا

مد�ریتاست.نبودهضروریاکنوناندازهبههرگزشایدانسانیمنابعمد�ریتواستخدامدرکیفیت
است،را�جحاضرحالدرکهدیجی�ال،صرفاتجاریتعامالتوباشددلهره آورگاهی�ی تواندکارن�روی

�ی تواند ا�ن موضوع را تشدید کند.

نما�ی از شرکت های فعال در حوزه فناوری منابع  انسانی

راخودکارکنانمد�ریتمنابعموفقیتباومستمرطوربهکه�ی شویمآشناشرکت ها�یباادامهدر
داده اند.تطب�ق۱۹کوویدوضعیتوجودباحتیاندازه،هردرمشاغلنیازهایبهپاسخگو�یبرای
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Cornerstone

استمع�قدکهاستمهارتبهبودوتوسعهشرکتیک»Cornerstone«جهان،سراسردردفتر۲۰با
باشند.داشتهرامناسبرشدوتوسعهفرصت هایکهیابنددستچ�زیهربه�ی توانندزمانیافراد

شخصی،یادگ�ریپلتفرمیکجامع،استخدامنرم افزارشاملُکرنراستونافرادتوسعهراه حل های
محتوای آموزشی مدرن، مد�ریت عملکرد مب�نی بر توسعه، و مد�ریت کل نگر داده های کارکنان است.

کاربرمیل�ون۷۵ازبیشکه�ی کننداستفادهنرم افزارا�نازمخ�لفاندازه  هایدرسازمانهزار�۶قریباً
�ی گ�رد.بردرزبان۵۰وکشور۱۸۰ازبیشدر

Saba«خود،رقبایبزرگ تر�نازیکیشرکتا�ن۲۰۲۰سالدر Software«اندازچشموکردخریداریرا
استرا�ژیک جدیدی را برای سرعت بخشیدن به نوآوری برای کمک به سازمان ها اعالم کرد.

ومصنوعیهوشفناوریازودادهقرارمحصولنوآوریبرراخودتمرکزهمچن�نُکرنراستون
ازموفقیتو«سازگاریهدفباآن هاافرادوسازمان هابهکمکبرایداده هاازعم�قمجموعه ای

طر�ق تغ��ر» استفاده �ی کند.

۳۹.۴افزایشدهندهنشانکهداشتدرآمددالرمیل�ون۲۰۲۱،۲۰۹.۳اولماهسهدرشرکتا�ن
درصدی نسبت به سال قبل است.
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Workday

Workdayی کند.فعالیتانسانیمنابعمد�ریتراه حل هایدرحوزهکهاستسال۲۰بهنزدیک�
مشتریانبهکهاستانسانیمنابعومالیاموربرایسازمانیابریبرنامه های�یشروارائه دهندهامروزه،

کمک �ی کند �ا در دنیای در حال تغ��ر سازگار شوند و رشد کنند.

گ�ریتصمیمبرایاطالعاتبرمب�نیپشتیبانیهمراهبهرامفیدیتحلیلیبینششرکتا�نافزارنرم
برایراکاربردیبرنامه نویسیرابط هایورک دیخود،پلتفرمبرعالوه�ی دهد.قرارکسب و کارهااختیاردر

جهانسراسردرسازمانهزارانتوسطپلتفرما�نکاربردیهایبرنامه�ی دهد.ارائهوبسرویس های
گرفتهکاربه۵۰۰فورچونشرکت هایاز٪۴۵ازبیش�ا  گرفتهمتوسطمشاغلازصنا�عسراسردرو

�ی شود.

متحده،ایاالتمانندمکان ها�یدر،SaaSمد�ریتدرجهانیرهبریکعنوانبهورک  دیدادهمراکز
دررفت.فراتردالرمیلیارد۴.۳ازآنها۲۰۲۱مالیسالدرآمدشده اند.واقعگرجس�انوآمسترداما�رلند،

داد.قرارکاربرایبرترشرکت۱۰۰ازفورچونلیستدرپنجمرتبهدرراورک دیفورچونمجله۲۰۲۰سال
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Empuls

Empulsقبال(کهXoxodayی کندکمککارمندانبهکهاستکارکنانتعاملپلتفرمیکداشت)نام�
آن هابههدیهکو�ن هایشکلبهامتیازها�یطر�قاز�ی توانندوکنندقدردانیخودتیماعضایاز�ا

گردش هایمانندکلیدیفعالیت های�ا�ی کندکمکانسانیمنابعرهبرانبهپلتفرما�ندهند.پاداش
کاری، اتوماس�ون بودجه و تخصیص پاداش را بدون زحمت انجام دهند.

مجهزراکارکنانو…گروه بندی�یام رسانی،ارتباطی،فیدهایمانندکلیدیو�ژگی هایبانرم افزارا�ن
همکاریفرهنگایجاددرفعاالنهوکنندبرقرارارتباطخودهم�ایانبامعناداریطوربه�ا�ی کند

مشارکت کنند.

میل�ون۲ازبیشبرایپاداشبرنامه هایاجرایبرایفناوریا�نازکهاستمشتریهزاردارایامپالس
»Deloitte«رشدبهروفناوریشرکت های۲۰رتبهدر۲۰۲۰سالدرشرکتا�ن�ی کنند.استفادهکاربر
شد.هندSMEجا�زهبرنده۲۰۱۸سالدروگرفتقرار
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اس�ارت آپ ها

فعال تر�نازیکیحوزها�ندارد.اس�ارت آپهزار۲۱ازبیشانسانیمنابعفناوری»Tracxn«گفتهبه
شرکتهزار۵ازبیشدردالرمیلیارد۵۱.۵مجموعدرکهاستسرمایه گذارانبرایبخش ها

سرمایه گذاری کرده اند.

Y Combinator، 500 Startups، Techstars، Plug and Play Tech CenterوMassChallengeاز
جمله فعال تر�ن سرمایه گذاران در ا�ن بخش از نظر تعداد سرمایه گذاری هس�ند.

۲۰۲۲سالدربازار�یش بینیبراساسکه�ی کنیممعرفیراانسانیمنابعفناوریاس�ارت آپ ۳ادامهدر
بیشتر�ن �قاضا را خواهند داشت.

ConnectUs

گزارش هایبا�ا�ی دهداجازهسر�رس�انومد�رانبه»ConnectUs«کارمحلدرارتباطافزارنرم
براستممکنکهراعواملیوکنند�یگ�ریراکارکنانتعاملواهدافکنند،بررسیراکارروندمس�قیم

عملکرد آنها �أث�ر بگذارد، تشخیص دهند.

در�ی توانندکارمندانوکنندتع��نراکارمندان»KPIیاعملکردکلیدی«شاخص های�ی توانندمد�ران
مورد وضعیت کاری، تعهد و هر عامل شخصی که ممکن است بر وظایف آنها �أث�ر بگذارد، نظر دهند.
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Headversity

مهارت هایکارکنانبه�یشگ�رانهاسترا�ژییکازاستفادهباکهاستروانبهداشتآموزشیابزاریک
بخشسهازو�ی کندکارکارمندهوشمندگوشیرویبرابزارا�ن�ی دهد.آموزشراشخصیسالمت
کمککارکنانبهانفرادیآموزشداده.تحل�لوتی�یآموزشانفرادی،آموزشاست:شدهتشک�ل

�ی کند �ا راه های ار�قای سطح سالمت روان خود را یاد بگ�رند.

ازوکندایجادروانسالمتبرایمشترکیواژگان�ا�ی کندادغامکارجریاندرراآموزه هاتی�ی،آموزش
اجازهمد�رانبهداده هاتحل�لبخشکند.حاصلاطمینانکارکنانبرایمداومآموزشیتجربهیک

داده هاا�نوکنندنگاهراکارکنانتعاملروندوآموزشروان سنجی،داده هایمهارت ها،امتیاز�ی دهد
را در یک مکان جمع آوری کنند.

Rising Team

۹۰ویدئو�یتمر�ن هایوارائه هاطر�قازآموزشوتیم سازیمهارت ها،بهبوداس�ارت آپا�نهدف
مقاالت،ازکهبسته ها�یطر�قازخدمت»یکبه عنواناستعداد«مد�ریتپلتفرما�ناست.دقیقه ای
کارکناناختیاردرتی�یتوسعهتجربه شده اند،تشک�لشرکت هابامرتبطتمر�ن هایووید�وها

�ی گذارد.
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�ونیکورن ها
دشواردالرمیلیارد۱ازبیشارزشباانسانیمنابعصنعتدرموفقشرکت هایتعدادگرفتننادیده
باشرکت ها�یامااکنون�ی شدند.ظاهریک بارسالچندهرافسانه ای�ونیکورن هایگذشته،ازاست.

موفقیت خ�ره کننده دیگر کمیاب نیس�ند.

To«کمکبهادامهدر Talent«تو �لنت�ی شویم.آشناانسانیمنابعفناوری�ونیکورن هایازتعدادیبا
برگزاریومقاالتانتشارباکهاروپاستکاربازاردراستخداموارتباطاتبرایحرفه ایپلتفرمیک

رویدادها در حوزه منابع انسانی فعالیت �ی کند.

Workhuman

۲۰۲۰www.workhuman.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱.۲ارزش:-(ا�رلند

WorkhumanنامباقبالکهGloboforceتوسطکهاستملیتیچندشرکتیک�ی شد،شناخته
میل�ون۵ازبیشباشرکتا�نشد.�أسیسا�رلنددوبل�ن،در۱۹۹۹سالدررینولدزادیومازلیاریک
�ی دهد.ارائهراابریHCMوSaSافزارینرمراه حل هایمخ�لف،کشور۱۸۰دروجهانسراسردرکاربر

،LinkedInمانندشرکت ها�یآنمشتریان Procter&GambleوCisco.هس�ند

شدهشناختهمتحدهایاالتدرهمچن�نوا�رلنددرکارمحیط هایبهتر�نازیکیعنوانبهشرکتا�ن
�ونیکورنجایگاهبهکهاستا�رلندیشرکتدوم�نورک ه�ومنکه�ی دهدنشانگزارش هااست.
شد).فروختهدالرمیل�ون۱۲۰حدودقیمتبهآنسهاماز٪۱۰کها�نبهتوجه(بااسترسیده
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Eightfold AI

۲۰۲۰www.eightfold.aiسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱ارزش:-(آمریکا

Ashutosh«اختراعثبتحق۸۰حدودبا Garg«و»Vatun Kacholia«بهاِیت فولدبنیانگذاراناز
عنوان دو نفر از باهوش تر�ن افراد برای کار در زمینه جستجو و هوش مصنوعی در نظر گرفته �ی شوند.

مد�ریتواستعدادیا�یبرایسازمانیحل هایراهوشدندبه کاردسترسمازوجا�ن۲۰۱۶سالدر
جذببرایسازمان هابهکمکدرپلتفرما�نزمانآنازکردند.ایجاداِیت فولدنامبارااستعدادها

سرآمدسازمان هادر�نوعافزایشومهارتار�قاءبرتر،کارمندانماندنازاطمینانحصولکارآمدتر،
بوده است.

Capitalمانندجهانی�یشروشرکت هایآن هااستخدامبخشمشتریان One، booking.com Dolby
Tataو Communications.هس�ند
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Papaya Global

۲۰۲۱www.papayaglobal.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱از:بیشارزش-(اسرائ�ل

Papayaاسرائ�ل،درمس�قر Globalبهمنحصروابریاستخدامودستمزدوحقوقسیستمیکبا
است.فعالجهانکشور۱۶۰درحاضرحالدرورسید�ونیکورنرشدبهسالیکدر�نهافرد،

�ی کند.یکپارچهپلتفرمیکتحتراکارن�رویمد�ریتوظایفهمهSaaSابربرمب�نیوخودکارپلتفرم
باهمچن�نمرزی.برون�رداخت هایوپایدارمد�ریت�اسیستمبهورودازجانبههمهحلیراهارائه
فراهمراتجاریهوشامکانات�ی شود،ادغامسازماندرموجودانسانیمنابعمد�ریتابزارهایتمام

و خطاها را حذف �ی کند.

برایسیستمیکوکردهآوریجمعمکانیکدرراکارمنداناطالعاتتمامهمچن�نگلوبالپاپایا
ردیا�ی هزینه های حقوق و دستمزد ایجاد �ی کند.
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Personio

۲۰۲۱www.personio.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱ازبیشارزش:-(آلمان

یک�ی تواندهنوزفنینظرازآلمانیمنشاءباانسانیمنابعکارههمهپلتفرما�نکهحالیدر
درشرکت هاکهزمانینیست.اس�ارت آپبهشبیهچ�زیآنرشداماشود،گرفتهنظردر«اس�ارت آپ»

کرد.�یشرفت�رُسن�وکردند،اس�قبالانسانیمنابعاتوماس�وناز۲۰۲۰سال

منابعاصلیفرآیندهایازواستدستمزدوحقوقواستخدامانسانی،منابعشامل�رُسن�وراهکارهای
۸۰ازبیشدرفعالمشتریهزار۵بهنزدیک�ی کند.پشتیبانیدارد،نیازکاریوکسبهرکهانسانی

کشور از ا�ن پلتفرم استفاده �ی کنند.

Phenom

۲۰۲۱www.phenom.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱.۱۸ارزش:-متحده(ایاالت

Phenomیافتندرنفرمیلیارد«یکبهکمکجسورانهومتفکرانههدفباشد،�أسیس۲۰۱۰سالدر
درکه�ی بالدخودمصنوعیهوشبرمب�نیتعامالتمد�ریتپلتفرمبهشرکتا�نمناسب».شغل
منجرPhenomفناوریازگستردهپذ�رشا�نشد.استفادهاستخدام کنندههزار۲۵توسط۲۰۲۰سال

شد.سالهماندراستخداممیل�ون۲مجموعبه

�ی کند:عملتعاملیتجربهچهاراساسبروداردنام»SaaS«مصنوعیهوشبرمب�نیپلتفرما�ن
همهبرایفروشگاهیکواقعدرمد�ریت.تجربهواستخدام کنندهتجربهکارمند،تجربهکارجو،تجربه
هند،اسرائ�ل،متحده،ایاالتدردفاتریداشتنبااست.مد�ریتواستخدامفرآینددرتعاملنقاط

هلند و بری�انیا، در واقع هدف آنها ارائه مشاغل مناسب برای افراد مناسب در تمام نقاط جهان است.
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Degreed

۲۰۲۱www.degreed.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱.۴ارزش:/متحده(ایاالت

Degreedمشاغل:درمشترکومهمعاملیکسازماندهی�یش فرضباشد،�اسیس۲۰۱۲سالدر
حالدرهمیشهدنیایازکهدیدرافرصتیباشد،مدرکارائه دهندهاینکهجایبه امادانشگاهی.مدرک

تغ��ر استفاده کند و بنابرا�ن بر �قاضای دائماً در حال تغ��ر از نظر مهارت ها تمرکز کرد.
سودمندبسیارزمانآنازکهحرکتیداد.استرا�ژیتغ��رB2BبهB2Cازشرکتا�ن۲۰۱۵سالدر

با�ی کنند.استفادهپلتفرما�ناز۵۰۰فورچونشرکت هایازسومیکحاضرحالدراست.بوده
برایدیگرید�ی رسدنظربهاسترالیاوهلندبری�انیا،متحده،ایاالتدردفاتروکارمندانتعدادافزایش

یک توسعه جهانی بزرگ تر آماده است.

Cegid

www.cegid.com(فرانسه - سا�ر داده ها: نامشخص)

مشهور�اجرتوسط۱۹۸۳سالدرCegidافزارنرمدهندهارائهلیست،درقدی�یشرکت هایازیکی
درراابریفناوریکهبودندها�یشرکتاول�نازیکیآنهاشد.�اسیسفرانسهدراوالس»میشل«ژان

کسبمد�ریتهایحلراه�یشرودهندهارائهسژیدکردند.ادغاموپذ�رفتهفروشیخردهراه حل های
خرده،CPAاستعداد)،مد�ریت(حقوق،انسانیمنابع)،ERPو(مالیاتمالیاموربرایابریکارو

فروشی و بخش های کارآفرینی است.

اخ�راًپلتفرما�ن�ی کند.ارائهکشور۱۳۰درراخودخدماتوداردکارمند۳۶۰۰پلتفرما�ن
»Talentsoft«استعدادمد�ریتهایحلراهتمامباراخودساالنهدرآمدمتعاقباًکهکردخریداریرا

)۲۰۲۱دسامبر۳۱(�ورومیل�ون۶۳۲ساالنهدرآمدسژیدداد.افزایش�ورومیل�ون۶۰۰بهخودابری
گزارش کرد.
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Lattice

۲۰۲۱www.lattice.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱ارزش:-متحده(ایاالت

Lattice،درتیم ها�یباشرکتا�نشد.اندازیراه۲۰۱۵سالدرفهرست،ا�نمواردازدیگریکی
ورهبران»بهرا«مد�رانباال»،بازدهیباکارکنانیبهرا«کارکنان�ا�ی کندهمکاریجهانسراسر

«شرکت ها را به بهتر�ن مکان برای کار تبد�ل کند».
جملهازسازمان۲۵۰۰ازبیشبرایمنتخباستعدادمد�ریتپلتفرمعنوانبهحاضرحالدرلتیس

Reddit، SlackوAsasnaی کند.عمل�

Culture Amp

۲۰۲۱www.cultureamp.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱.۰۴ارزش:-(استرالیا

Culture Ampشکلخوداعضایاولدستتجربه ینتیجه یدرشرکتا�نشد.�اسیس۲۰۰۹سالدر
مواجهآنباسر�عرشدحالدرسازمان هایکهبودندچالش ها�یحلدنبالبهکهحالیدرگرفت

هس�ند.
کمکجهانسراسردرشرکتهزار۵ازبیشبهکهاستکارمندتجربهبرمب�نیپلتفرمیکامپکالچر 

شرکتیکعنوانبهکهپلتفرما�نکنند.اقدامکارکنانعملکردوحفظتعامل،بهبودبرای�ا�ی کند
کارکنان،تجربهبرمب�نیپلتفرمبادارد.تمرکزسازمانفرهنگ�قویتبر�ی شود،توصیف«ارزش محور»

بهدادناولویتکار:یکانجامباهمهکنند.ایجادرقابتیمزیتوشوندمتحول�ی توانندسازمان ها
فرهنگ.
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Zenefits

۲۰۱۶www.zenefits.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۲ارزش:-متحده(ایاالت

Zenefitsپارکرتوسط۲۰۱۳سالدرشرکتا�ناست.سیلیکون ولیدر�ونیکورن هابزرگتر�نازیکی»
�ی شود،گرفتهنظردرانسانیمنابعدر۱شمارهافزارنرمعنوانبهکهنرم افزارا�نشد.�أسیسکنراد»

بود.دالرمیلیارد۴.۵تخمینیارزشدارای۲۰۱۶سالدر

بهکمکبرو�ژهتمرکزباخودانسانیمنابعمد�ریتبرایشرکت هابهکهاستابرینرم افزارزنفیتس
بیشترمورددرکههمانطور�ی دهد.ارائهخدماتبیمه،�وششودستمزدوحقوقزمینهدرآن ها

مرتبطمشکالتازراخودسهمهمزنفیتساف�اد،اتفاقاستخداموانسانیمنابعصنعتدرشرکت ها
دارد.ارزشدالرمیلیارد۲حدودهنوزاماداشت،۱۹کوویدبا

ZipRecruiter

۲۰۱۸www.ziprecruiter.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۲.۴ارزش:-متحده(ایاالت

�أسیس۲۰۱۰سالدرکهزیپ رکرو�یترپلتفرماست.ZipRecruiterنام ها،شناخته شده تر�نازیکی
بهآن هاوب سایتماههراست.مشهورشغلی»فرصت هایومردمب�نارتباط«برقراریدل�لبهشد،
کاربرایمس�قیمطوربهمیل�ون۹تعدادا�نازکه�ی کندجذبراکارجویندهمیل�ون۲۵  متوسططور

در زیپ رکرو�یتر اقدام �ی کنند.

ZipRecruiterتوز�عدرکوچککسب و کارهایبهکمکبرایصرفهبهمقرونابزاریکعنوانبهاگرچه
ایاالتسراسردرنفرمیل�ون هابرایبازاریعنوانبهحاضرحالدراماشد،شروعشغلیآگ�ی های

متحده و بری�انیا در حال فعالیت است.
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Deel

۲۰۲۱www.letsdeel.comسالاز�ونیکورندالر)میلیارد۱.۲۵ارزش:-متحده(ایاالت

Deelخدماتبااست.جهانسراسردر�یمانکارانوکارمندانبرایدستمزدوحقوقجهانیحلراهیک
برایشرکت هابهکمکدرعام،سها�یشرکت های�اگرفتههاSMBازشرکت،۲۴۰۰ازبیشبهرسانی

مقابله با مسائلی که در ارتباط با استخدام های ب�ن المللی و دورکاری رو به رو �ی شوند، سرآمد است.
ازبیشدرشرکتصدهابهکمکازپسبعد،سالدو�نهاشد،�أسیس۲۰۱۹سالدرکهشرکتا�ن
کرد.رشدسرعتبهکشور۱۵۰
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چشم انداز آینده
کهاستخوباست،روندهابهگرایشمستعددیگریصنعتهرمانندانسانیمنابعکهآنجا�یاز

مد�ریتودستمزدوحقوقاتوماس�ونازباشیم.داشتهن�ز�ی گذردزمینها�ندرآنچهازسرنخی
وجس�یسالمتبهبودبرایفناوریازاستفادهواستخدامدرمصنوعیهوش�اگرفتهنرممهارت های

روانی و جلوگ�ری از فرسودگی شغلی.

یادگ�ریومصنوعیهوششامل۲۰۲۲سالدرحیاتیفناوریتغ��رات،IEEEجهانیمطالعهاساسبر
بود.خواهد5Gوابریرایانشماش�ن،

کهباورندا�نبرجهانکاروکسبتحلیلگرانورهبرانازدرصد۶۶تجاری،نوآوری هایبهتما�لبا
بهکرد.خواهدهدایتآیندهسال�۵ا۱طیصنعتهر�قریباًدررانوآوری هابیشتر�نمصنوعیهوش
هوشکهاستمع�قد،exaqueoدرکارفرما�یبرندارشداسترا�ژیستهورنونگ،مارکم�ال،عنوان

ع�ندرودهندکاهشراخودکاریحجم�ا�ی کنندکمکانسانیمنابعمد�رانبهMLومصنوعی
�ی تواندهمچن�نمصنوعیهوشکنند.بیشتر۲۰۲۲سالدرراکسب وکارشانکلیبهره وریحال

محتوایکهحالیدرکند،تسر�عمجازیواقعیتوافزودهواقعیتطر�قازراکارکنانتوسعهوآموزش
آموزشی را که با ظرفیت یادگ�ری یک کارمند مطابقت دارد، شخصی سازی �ی کند.

کنندکمکانسانیمنابعمتخصصانبه�ی توانندمصنوعیهوشابزارهایمهم،اندازههمانبهشاید
فناوریا�نکنند.جلوگ�ریکارمنداننابهنگامخروجازاحتماالًوکنندکشفراجابجا�یبالقوهدال�ل�ا

بهمربوطجستجویالگوهایوایم�ل،فعالیت هایوب،مرورالگوهایتحل�لوتجزیهبه�ی تواند
درکارکنانخصوصیحریمحال،ا�نباکند.کمکتیماعضایشغلیهایآگ�یو�رداختمقیاس های

ارتباطات الکترونیکی یک چالش �یچیده قانونی است.
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۲۰۲۱سالدرانسانیمنابعفناوریبرترشرکت۲۵۰
HR(منبع: Tech RADAR 2021(

خدماتمخ�لف،سطوحدرودارندگسترده ایدامنه یانسانی،منابعحوزه یفناورانه یکسب وکارهای
حوزه یشرکتواس�ار�اپ۲۵۰ازفهرستی�ی آید،ادامهدرآن چه�ی کنند.ارائهکاربرانبهرامتفاوتی

منابع انسانی است که در گروه های مخ�لف �قسیم شده اند.

شرکت هاحوزه فعالیت

انسانیمنابعCoreافزارنرم

پایه و اساس فعالیت های مرتبط با فناوری منابع
انسانی در سازمان را تشک�ل �ی دهد.

Oracle PeopleSoft
Sage HR

Workforce Now
BambooHR

Workday HCM
Rippling
Paycom

Ceridian Dayforce
UKG Pro

Gusto Payroll
RUN Powered by ADP®

greytHR
Infor CloudSuiteHCM

ZingHR
PulseHRM

Zoho People
iSolved

SAP Human Capital Management and
SAP SuccessFactors

Justworks
Sapling
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شرکت هاحوزه فعالیت

نرم افزار تحل�ل منابع انسانی

تجزیه و تحل�ل منابع انسانی قدرتمندتر�ن ز�ر
مجموعه در چشم انداز فناوری منابع انسانی
است. توانا�ی های آن را �ی توان از روی نوع

سال�۳ا۲دربخشا�نکهسرمایه گذاری ها�ی
گذشته دریافت کرد، ارزیا�ی کرد. خدمات آن

عبار�ند از: �ور�ال های اتوماس�ون خدمات، تحل�ل
داده ها برای گزارش و نظارت در زمان واقعی،

مد�ریت کار، ساخت گزارش و راه حل های مد�ریت
تجربه برای هر عضو تیم.

Anaplan
Workforce Now

Paylocity
Visier
Sense

Predictive Index
Hibob HRIS

Workday Prism Analytics
intelliHR – Intelligent People

Management
TalentSoft

cube19
UKG Dimensions

Prohance
Humantelligence

Hireology
CompAnalyst

Darwinbox
Officekit
ActivTrak
Rippling

ChartHop
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شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت �رونده منابع انسانی

مد�ریت �رونده منابع انسانی که به آن مد�ریت
�رونده کارکنان یا مد�ریت �رونده افراد ن�ز گفته

�ی شود، یک سیستم مد�ریت درخواست و
بازخورد مب�نی بر گردش کار است که به کارکنان

اجازه �ی دهد درخواست های خود را ارسال،
نظارت، بررسی و �ردازش کنند.

HR Acuity
BMC Software

ServiceNow HR Service Delivery
i-Sight Case Management

PMG Platform
Dovetail

NeocaseHR /HR Ready
HRCasework
Allocate ER

Cherwell
Ethicontrol

HR Compliance Management
Presagia
Selerix

RiskAware
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مد�ریت زمان و مد�ریت حقوق و دستمزد

تعداد زیادی از سازمان ها ترج�ح �ی دهند در حوزه
فناوری منابع انسانی در زمینه مد�ریت زمان،
ابزارها و راه حل های نرم افزار مد�ریت حقوق و
دستمزد و انطباق بودجه سرمایه گذاری کنند.

Kronos
FactorialHR

Avanti Payroll
ELMO Software

Gusto
Zenefits
OnPay

Patriot Payroll Software
Replicon’s Polaris PSA

Paycor
Namely

Proliant Payroll Software
Timesheets.com

Payspace
Personio

Buddy Punch Employee time-tracking
software

EmployeeConnect by Intuit’s QuickBook
Grove HR

Jibble
Zimyo

Workforcehub by Swipeclock
Payroll Hero
TimeStation

TimeTrex
StaffCircle

Brio HR
SimplyMerit

DailyPay (Unique example of Fintech +
HR Tech(
Hubstaff
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شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت وظایف

نرم افزار های مد�ریت وظیفه به تیم های منابع
انسانی اجازه �ی دهد �ا در مس�ر فعالیت های

مخ�لف خود باقی بمانند. ا�ن فعالیت ها به آسانی
در ب�ن بخش های مخ�لف سازمان مشاهده شده

و به نظر �ی رسد که اثربخشی و بهره وری کل
سازمان را افزایش �ی دهد.

Monday.com
Asana

Workmate
Trello by Atlassian

Backlog.com
Quire.io
Scoro

Smartsheet
Citrix’s Wrike

Taskworld
Bitrix24

Gantt Pro
LiquidPlanner

Pipefy
Calamari

AssessTEAM

استعدادیا�ی / مد�ریت عملکرد کارکنان

مد�ریت کارکنان یک محصول کلیدی فناوری منابع
انسانی در چشم انداز سازمان است.

Ramco
Spidergap

PerformYard
Built for Teams

PurelyHR
Sift for HR

15Five
Officevibe

Kudos for HR
PrismHR
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شرکت هاحوزه فعالیت

ارتباطات داخلی، جلسات و برنامه ر�زی

ابزارهای ارتباطی در محل کار در دوره قرنطینه
ا�نبودند.اصلیتوانمندسازیک۱۹کوویدازناشی

پلتفرم ها نقش مه�ی در بهبود ارتباطات در دوران
همه گ�ری داش�ند.

ContactMonkey
Jostle Intranet software

ScreenCloud
GoToMeeting

Zoom
Miro

Workplace by Facebook
Mattermost

TextUs
OnSemble

Glip, by RingCentral
Calendly

Humanity Employee Scheduling
Software

Sling
Doodle.com

Hubspot CRM for HR
Visibook
Appointy

YouCanBook.me or YCBM
Staff Squared

ubiHRM
Google Workspace

33



استخدام

استرا�ژی های استخدام، بازاریا�ی و جذب ن�رو، هر
سازمانی را برای شروع رقابت در هنگام شناسا�ی،

جذب، آماده �ی کند.

کل چرخه زندگی کارکنان را �ی توان از طر�ق
استفاده از ابزارهای فناوری منابع انسانی که به

طور خاص برای استخدام، جذب ن�رو و حضور در
تیم اجرا�ی طراحی شده است، درک کرد.

JazzHR
TurboHire

CareerBuilder
Traitify by Paradox

ZipRecruiter
Criteria hireselect

Gem
Acadle

Lessonly
Appical

Personably
Talmundo
Beamery

HSD Metrics
Hirevue

Greenhouse
Yello

Interviewstream
Vidcruiter

SurveySparrow
Recruit CRM
Oracle Taleo

LinkedIn
Recooty
Breezy
Pomato
Radancy

Arcoro ( earlier BirdDogHR(
Jobilla

Hiredscore
Mosaictrack

InterviewMocha (iMocha.io(
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شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت آموزش، یادگ�ری و توسعه

مد�ریت دانش یکی از جنبه های اساسی رشد در
هر سازمانی است. تیم های منابع انسانی به

انتشاربرایLMSجهانیکالسپلتفرم های
اطالعات منابع انسانی معنادار برای آموزش و

توسعه م�کی هس�ند.

Playablo
Trupp
Fidello
Alterity

Eddy HR
Docebo

TalentLMS
SAP Litmos

Cornerstone LMS
Tovuti

Open LMS
Totara LMS

ARویدئو، VRواقعیتومجازی(واقعیت
افزوده) و مد�ریت تجربه

تجزیه و تحل�ل ویدئو و پخش جریانی به عنوان
بخشی از �الش های عمده بازاریا�ی و برندسازی
دیده �ی شود که به شرکت ها کمک �ی کند افراد
بیشتری را استخدام کنند و فرهنگ واقعی خود را

در دنیای واقعی به نمایش بگذارند.

Powtoon
Biteable
Shootsta

Intromagic
Callbirdge by iotum

Rendever
Team

Outmatch
myInterview
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شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت انطباق

مد�ریت انطباق فرآیند مداوم نظارت و ارزیا�ی
سیستم ها برای اطمینان از مطابقت آن ها با
اس�انداردهای صنعتی و امنیتی و همچن�ن

سیاست ها و الزامات سازمانی و نظارتی است.

Accurate Background
Ascentis
Trusaic
Flock

Netchex
Mineral

PeopleStrategy
Envoy

CartaHR by Access
Compligo Workforce Compliance

software by Compli
Cisive (founded in 1977(

Deel
Complygate

Steele Policy Manager
Workterra

EMP Trust HR
WrkPlan
Immedis
Truework

36



شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت محتوای منابع انسانی و �ردازش اسناد

HR Cloud CMS
eFile Cabinet

GoCo
DocuSign

Klippa
PandaDoc

Box
Adobe Document Cloud

HRlocker
Breathe
Doccept
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شرکت هاحوزه فعالیت

مد�ریت جریان کار، هوش مصنوعی، اتوماس�ون
و راه حل های �یشرفته منابع انسانی

Salesforce HR
Epicor HCM

Fuel50
Legion AI

Powell Software
Scoop

WorkFusion RPA
Clarizen Go
Monitask
Yoroflow

SymphonyTalent
EverythingBenefits

Leena AI
Lattice

Jobvite Talemetry (an AI-based
recruitment marketing suite(

Go Arya
Textkernel

CVViZ
Textio

Proxyclick
Beezy

PeopleGoal
Vervoe
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شرکت هاحوزه فعالیت

برنامه ها و پلتفرم های سالمتی کارکنان

Welltok
Grokker

Lifeworks
Limeade
Ulliance
Elevate

Wellable
VantageFit

Pacer for Teams
CircleCare

meQuilibrium
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