
 به نام اول معلم  

 برای سرمایه گذاری آینده يشهاند ترینبه دهی آموزش کیفی سازمان، سامان                            

 

                    
                     

 

 جذب و استخدام

 و شایسته گزینی           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 118372 شماره:

 11/09/97تاریخ: 

 

 

،از  1397ماه  دی بیست و هفتم پنجشنبه  زمان و مکان برگزاری:

 16الی 8:30ساعت

        مرکز همایش های سامان به اندیش 
 

   مدیراجرایی آکادمی توف ایران و آلمان 

آلمان-آکادمی توف ایران مدرس دوره های آموزشی شرکت     

 IMQ مدیر و مدرس آ کادمی      

مدرس دوره های آموزشی در حوزه مدیریت     

   –اقتصاد خرد تالیفات مختلف )کتاب و مقاله ( در حوزه  50دارای بیش از  

اصول و مبانی سازمان و مدیریت –کاربرد ریاضی درمدیریت        

مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی      

و زنجیره تامین      QFP -CRM درحوزه های     ISI  مقاله  3دارنده    

.درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد 

 
 شرایط ثبت نام :

 
 ارسال معرفی نامه ازسازمان / شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور  (1
بانک ملت شعبه  41/17618043به حساب جاری شماره  خالصهزار ريال( دويستسه میلیون و ) ريال 000/002/3ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  (2

شامل هزينه استاد،پذيرايی، بسته آموزشی و  { شرکت سامان به اندیش رهاورد یادبه نام  IR250120000000001761804341شبا  63594میدان هفت تیر کد
 {  گواهی نامه

تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت  کتبی(انصراف فقط به صورت 3
  شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد. نخواهدپرداخت شهریه هزینه مسترد 

خط( 10) 88318550رایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص ش
 تماس حاصل فرمائید. 88318551و یا نمابر 88327795و یا شماره مستقیم  (113داخلی)

  

  جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال 1397 به آدرس سایت شرکتwww.sbaco.irمراجعه نمایید.   

 ، طبقه هشتم 95تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان خردمند شمالی ، پالک  نشانی دبیرخانه : 
 Email:info@sbaco.ir            web:wwwsbaco.ir               88318551نمابر:       خط(10)  88318550تلفن :

 
 

 

 محورهای دوره :

 جذب چیست و مفهوم آن کدام است ؟ •
 رویکردهای نوین در استخدام  •
 روش های کالسیک و نوین  •
 استخدام •
 روش های جذب •
 روش های بکارگماری •
 شایستگی چیست ؟ •
 شایسته ساالری و مفهوم آن  •
 شایسته گزینی و بانک •
 شایستگی  •
 نظام شایسته گزینی •

 

 

http://www.sbaco.ir/



