تاریخ 2930/60/12 :
شماره  /630/69 :الف

" آموزش مبنای تحول در یک سازمان محسوب می شود"

شناسه ملی 32321010101 :
تاريخ ثبت 3100/20/00:

مدیرعامل  0مدیر امور اداری  0مدیر سرمایه های انسانی و مدیر آموزش لطفا مالحظه فرمایند .
كارگاه آموزشی  /كاربردي :

" کارشناسی و تجزیه و تحلیل امور اداری و منابع انسانی "
 81مهر ماه سال  – 8931تهران – سالن همایش های اتاق بازرگانی تهران
با سالم ؛
احترامن موسسه"راهبرد صنعت شکوه" در دهمین سال فعالیت آموزشی خود با همكاري"شرکت توسعه بازاریابی و فروش اوج"سمینار فوق را
با سخنرانی دکتر محمود صفری دارای مدرک دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار ( ) DBAو با سابقه بیش از  0555ساعت برگزاری
سمینار و یا کارگاه آموزشی درسال تولید و اشتغال ملی برگزار می نمايد.
مناسب برای  :مديران عامل شركت هاي داخلی و بین المللی  ،روساي سازمان ها – مديران و مسوولین دولتی -مديران و كارشناسان امور
اداري و منابع انسانی  -روساي بانك ها – دانشجويان و ساير عالقه مندان به حوزه منابع انسانی ...
محور های ممتاز سمینار:

 -جايگاه امور اداري و منابع انسانی در سازمان

 -فرآيند آموزش كاركنان

 -آشنايی با تجزيه و تحلیل شغل

 -آشنايی با فرآيند ارزيابی عملكرد كاركنان

 -آشنايی با جذب و استخدام كاركنان

 -آشنايی با مديريت انفصال از خدمت كاركنان

 -آشنايی با مديريت جبران خدمات

 -عوامل ريزش نیروي انسانی در سازمان ها



مدارک مورد نیاز  :ارسال نامه يا دريافت و تكمیل فرم ثبت نام و واريز هزينه سرمايه گذاري در سمینار به ازاي هر نفر مبلغ  900350555ریال به
حساب سپهر  5850001102550بانك صادرات به شماره شبا  IR 085835555555850001102550بنام موسسه راهبرد صنعت شكوه .

* جهت كسب اطالعات بیشتر از سمینار مذكور ارسال عدد (  ) 81به شماره همراه 53919929119
گواهینامه:در پايان سمینار به شركت كنندگان (  ) 0گواهینامه آموزشی حضوردر دوره با امضا سخنران اهدا می گردد  .
 -محل برگزاري سمینار سالن همايش هاي اتاق بازرگانی  0صنایع  0معادن و کشاورزی تهران از ساعت (  9صبح الی  )51می باشد .

 ارسال تصویر فیش وایزی همراه با معرفی نامه قبل از برگزاری سمینار الزامی می باشد.

دبیرخانه

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  53919929119و يا با تلفن  501-99098881تماس حاصل فرمايید.
تلفن دبیر خانه 501-99098881 :

آموزش  ( 53919929119 :حسینی )

نشانی دبیرخانه  :کرج  -گلشهر -مجتمع اداری و تجاری گلشهر – طبقه دوم اداری  -واحد 
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