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:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد    

)ويژه كاركنان دولت(استان تهران و بودجه سازمان برنامه ■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 ■اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران
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 :كارگاه سرفصل

 اهميت خدمات رساني در سازمانهاي دولتي و خصوصي•
 سازمانهاي دولتي و خصوصياصول كلي تشريفات در •
 هار ، عصرانها، ن اصول چيدمان ميز صبحانه•
 اصول چيدمان ميز جلسات•
 انواع سرويس دهي چيدمان و ميزآرايي براي پذيرايي•
 طريقه سرو و برش ميوه هاي فصل (خربزه و هندوانه)•
 و شيريني چيدمان ديس ميوه•

 آشنايي با انواع ميز جلسات•

 ،پرسنل و محل جلسات كاريآماده سازي اتاق مديران •

 

 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع  1

جاري به حساب بسـته آموزشي و گواهي نامه) ،  (شامل هزينه استاد خالصريال )  هزار نهصد و پنجاهيك ميليون و(  ريال000/950/1مبلغ ) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به  2

 ياد به نام شركت سامان به انديش رهاورد   IR250120000000001761804341شبا 63594بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043شماره 

 تخفيف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بيش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3ثبت نام گروهي در كارگاهتوجه : 
 ارائه شده، ارسال و هزينه مسترد نخواهد شد  اين صورت تنها بسته هاي آموزشي  % شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد و در غير20تا يك هفته قبل از برگزاري كتبي ) در صورت انصراف 3

ـا شــماره تلفــن مسـتقيم      ـاي     و 88841411خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صـورت اختـصاصي در محل ب ـا شـماره تلفـن ه  ي

 تماس حاصل فرمائيد .  88318551نمابر  و 107 داخلي   خط )  10(   88318550
 مراجعه نماييد.www.sbaco.irبه آدرس سايت شركت 96و سمينارهاي ويژه سال  96هاي سال جهت اطالع از تقويم آموزشي دوره

  
 

 در پايان، به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد گرديد.
 

 مركز همايش هاي سامان به انديشتهران، ، 16الي  8:30از ساعت  1396ماه  آبان 25مورخ  شنبه پنج: زمان و مكان برگزاري
 

 

، �ر��ھا و سازما�ھا) ���ل�وا��ندسازی  �ذ�ایی و  ،ا�ول ��زبا�ی    ��ر�فات (�دما�ی، اداری
 

 با سالم و احترام
ودر اين بين  مي باشندهمه روزه پذيراي مهمانان ديپلماتيك زيادي  ارتباطات بين المللي و داخلي رشد فزاينده اي داشته و سازمانها، با توجه به لغو تحريم ها 

از اين رو نيرو هاي خدماتي يك شركت كه نقش به سزايي دربرقراري اين ارتباط را  ،قراري اين ارتباطات ايفا مي كنندنقش مهمي را در بر وخصوصي نهادهاي دولتي
 به صورت كارگاه آموزشي ذيل را بادر همين راستا شركت سامان به انديش  .از نحوه برگزاري مراسم و تشريفات رسمي اطالعات كافي داشته باشندالزم است  ددارن

 خبره اين حوزه برگزار مي نمايد: اساتيدبا بهره مندي يكي از  تـــئـــــوري و عـمــــــلــي 
 

 

 طريقه حمل و چيدمان سيني كوچك و بزرگ•

 بهداشت محيط كار•

 )و.....ظاهر ،بهداشت فردي ( پوشش •

 بهداشت تجهيزات و ابزار•

 استقبال و بدرقه با مشتريان ، ارباب رجوع و مهمانان•

 طريقه راهنمائي ميهمانان به اتاق جلسه•

 به اتاق جلسه ورودطريقه •

 معاشرت و بهداشت فردي جهت پذيرايي كنندگان در سازمانها و اداراتآداب و •
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