به نام اول معلم
سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

تاریخ 119154 :
شماره 98/03/25 :

سن تش
ت
ش
کت
مهارت اص
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ی
ا
پذریایی و توا
ولتمیباطزبانیی،وژیه
های ار
مدریاننمندسازی رپ ل ر فات (خدما ی ،اد ری ،ر ها و سازما ها)
زمان :پنج شنبه مورخ  28شهریور ماه  1398از ساعت  8:30الی 16
مکان :تهران ،هتل ورزش

فص
سر ل کارگاه:



آشنایی با سازمان و اهداف سازمانی



آشنایی با اهمیت نقش کارکنان خدمات



آشنایی با اصول آداب و معاشرت



آشنایی با قوانین و مقررات و اصول بهداشتی



آشنایی با اهمیت پذیرایی و تشریفات



آشنایی با نحوه آماده سازی قبل از ارائه سرویس



آشنایی با انواع چیدمان و سرویس ها



آشنایی با روش های پذیرایی



آشنایی با وسایل و تجهیزات در پذیرایی



آشنایی با انواع نوشیدنیها و نحوه سرو آن



آشنایی با منو



شرایط ثبت انم :



هیم
آشنایی با مدرس :دکتررضا اربا ی مقدم


دکتری رشته مدیریت توریسم



سابقه کار در هتل هما بمدت بیست سال  ،مدیر هتل گرانه کیش






مدیر هتل پانیز کیش
مدیرکل هتل پارس مشهد
عضو انجمن مدیریت ایران
دارای سالها سابقه تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

در پایان ،به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.

 ) 1ارسال معرفی نامﻪ از سازمان  /شرکت متبوع
 ) 2ارائﻪ فیش بانکی بابت واریزشهریﻪ بﻪ مبلغ  3/850/000رﻳال ( سﻪ میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) خالص بﻪ حساب جاری شماره  17618043/41بانـک ملت شعبﻪ میدان
هفت تیر کد  63594شبا  IR250120000000001761804341بﻪ نام شرکت سامان بﻪ اندیش رهاورد یاد
توجه :ثبت نام گروهی در کارگاه 3تا  5نفر  6، %5تا  8نفر  % 10و بیش از  8نفر  %15تخفیف در نظر گرفتﻪ خواهد شد .
 ) 3انصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یک هفته قبـل از برگـزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ارسال میگردد و در صورت
پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم  88329241و یا شماره تلفن های 88318550
( 10خط ) داخلی  106و نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید .
جﻬت اطالع از تقوﻳم آموزشی دورههای سال  98و سمینارهای وﻳژه سال  98به آدرس ساﻳت شرکتwww.sbaco.irمراجعه نماﻳید.

نﺸــانی :تهران  ،خیابان کریمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550 :خط )

نمابر Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir 88318551 :

