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 زمان و مکان برگزاری:

 مرکز همایش های سامان به اندیش -16الی  8:30، از ساعت 1398ماه  اردیبهشت 11 مورخ شنبه چهار

 

 به نام اول معلم
 برای سرمایه گذاری آینده هيشاند ترینبهدهی آموزش کیفی سازمان،  سامان

 

 118881: شماره

 12/1397 /22  : تاریخ

ن بیان و سخنوری  ت ف  اهمی

 با سالم و احترام،
تسلط در سخنرانی بودند؟ هنر سخنوری آئینی دارد که با فراگرفتن این اصول و تمرین  دچار ترس و عدم یا در ابتداند سخنرانانآیا میدانستید بهترین 

و مجرب در فضایی مندی یکی از اساتید زبده با بهره شرکت سامان به اندیش رومیتوانید در هر جمعی و با هر تعداد نفری سخنرانی کنید از این  مستمر
 نماید:آموزشی به شرح زیر را برگزار می مطلوب دوره

 

 :همایشمحورهای 

 م؟یکن شروع را یسخنران چطور •

 یسخنران متن •

 یسخنران از ترس •

 یسخنران در ممنوعه یکارها •

 مناسب واژگان از استفاده •

 نتیپاورپو و یساز دیاسال •

 یآسانسور یسخنران •

 خشم تیریمد •

 یتنبل و یکار اهمال •

 زدن تپق و کالم کهیت •

 بنفس اعتماد کسب-ییرو کم و خجالت رفع •

 یا حرفه یپرس احوال و معاشرت آداب •

 م؟یباش داشته یخوب یصدا چطور •

 مخاطبان شناخت •

 یساز متقاعد و موثر ارتباط •

 یارتباط موانع و لهجه •

 

 

 :شرایط ثبت نام
 ذکر شماره و تاریخ بروشور(شرکت متبوع با  ارسال معرفی نامه از سازمان /(  1
بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر  41/17618043حساب جاری شمارهریال( به میلیون و سیصد هزار چهار ریال ) 000/300/4شهریه به مبلغارائه فیش بانکی بابت واریز (  2

، ناهار و پذیرایی، بسته آموزشی و استاد]شامل هزینه  به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341شبا 63594کد 
 [گواهی نامه

گردد و در صورت تـا یک هفته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبـیانصـراف فقط به صورت (  3
 .پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد

و یا  (105)داخلی ( خط10) 88318550 هایدرخصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفنخواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 
 .تماس حاصل فرمائید 88318551و یا نمابر  88321909شماره مستقیم 

 مراجعه نمایید.  .irwww.sbacoبه آدرس سایت شرکت 1398جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال 

 

یبا حضور ارزشمند  ی دکتر طباطبای آاق ب   جنا

 : آشنایی با سخنران
 عملیات و کارشناس  ارشد مدیریت صنعتی  وتولید  رایشدکتری مدیریت صنعتی گ -

   بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی و... در سابقه تدریس و مشاوره در حوزه ی مدیریت ، منابع انسانی   -

  توسعه مدیریت استاد برتر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در حوزه آیین سخنوری و رفتار سازمانی  -

 مدرس همایش های بزرگ آیین سخنوری و فن بیان -

 

ه د ب زا و ی ای  مهد
ل ه مدری عام ت مدری ئ  و عضو هی




