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ن  ن و مكا ي:زما  برگزار
 16الي8:30،از ساعت 1396ماه ذرآ 2پنجشنبه 

  سامان به انديشمركز همايش هاي 
 محورهاي دوره :

 آشنايی با اصول نوين سرپرستی (وظايف تخصصی، نقش و جايگاه سرپرستان در سازمان  •
 مسئوليت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف و کسب مزيت رقابتی سازمان  •
 آشنايی با روش های انگيزش پرسنل و ارتقاء روحيه کارگروهی و اصول کارتيمی •
 ، نظم وانضباط کاری در پيشرفت و موفقيت سازمانرابطه بين مسئوليت پذيری •
 پرسنل تحت نظارت ارائه تکنيک های مديريت تعارض و حل موضوعات مورد اختالف بين •
 بررسی شيوه های و راهکارهای مديريت انگيزش درسازمان های مطرح جهان  •
 چگونگی ايجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان  •
 آموزش نحوه هدايت و رهبری و نقش مشاوره ای سرپرست  •
 نحوه صحيح آموزش و مربيگری و منتورينگ و ارتقای مهارت کارکنان  •
 نحوه مديريت افراد مشکل ساز و چگونگی ايجاد فضای کاری مناسب  •
 علل مقاومت در برابر تغيير وراهبردهای مناسب رفتار در برابر تغيير و مشارکت کارکنان  •
 آشنايی با انواع طرح ريزی شغلی (چرخش شغلی،توسعه شغلی و غنی سازی شغلی)و اجرای آن در سازمان  •
 و برنامه ريزی در محيط کارآشنايی با اصول سازماندهی  •
 ارزشيابی عملکرد کارکنان و روشهای استفاده بهينه از توانمندی های کارکنان  •
 انضباط موثر درسازمان ،مديريت زمان ،خالقيت و نوآوری •

 درپايان به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد شد.

 صادر خواهد شد. "و بودجه استان تهرانسازمان برنامه "ازبراي شركت كنندگاني كه از سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز  :توجه

 شرايط ثبت نام :
 تكميل فرم ذيل (ثبت نام)وارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع باذكرشماره و تاريخ بروشور )1
حساب جاري شماره به  UخالصUهزار ريال) سيصدوپنجاهميليون و دو( ريال 000/350/2به مبلغ ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه  )2

 رهاورد به نام شركت سامان به انديش IR250120000000001761804341شبا  63594كد هفت تيرميدان بانك ملت شعبه  41/17618043
 ياد { شامل هزينه استاد،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه } 

 درنظر گرفته خواهد شد .% تخفيف  15نفر 8% و بيشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3دوره در صورت ثبت نام گروهي در توجه:
تايك هفته قبل از برگزاري برنامه پذيرفته مي شود در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،ارسال مي گردد و  UكتبيUانصراف فقط به صورت )3

 گردد. شد ودر صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت نخواهددرصورت پرداخت شهريه هزينه مسترد 
 88318550اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي  شرايط برگزاري به صورتخواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص 

 تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88327795و يا شماره مستقيم  )113خط) داخلي(10(
 مراجعه نماييد . 0TUwww.sbaco.irU0Tبه آدرس سايت شركت  1396زشي و سمينارهاي ويژه سال ومجهت اطالع از تقويم دوره هاي آ

 
 

 
 ، طبقه هشتم 95تهران ، ميدان هفت تير ، خيابان كريم خان زند ، خيابان خردمند شمالي ، پالك  نشاني دبيرخانه : 

 Email:info@sbaco.ir            web:wwwsbaco.ir               88318551نمابر:       خط)10(  88318550تلفن :

 ١١۶١٢٠شماره:

 ٢٢/٠۶/٩۶تاريخ: 

 

 

يصول سرپرستا  
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