به نام اول معلم

تاریخ 119105 :
شماره 98/03/11 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

شماره ثبت 356121

با سالم و احترام

یکی از نقاط حیاتی سلسلﻪ مراتب تصمیم گیری در سازمانها و شرکتها سطح سرپرستی است اهمیت و جایگاه سرپرستان در هر سازمان ایجاب می نماید تا این گروه نیز
همانند سایر مدیران در راستای بهسازی نیروی انسانی همواره از آموزش های نظری و عملی الزم برخوردار باشند از این رو شرکت سامان به اندیش با بهرهمندی یکی از
اساتید زبده و مجرب در فضایی مطلوب دوره آموزشی بﻪ شرح زیر را برگزار مینماید:

محور اهی دوره :
•

•
•
•
•

•

تکنیک اهی نوین اصول مدرییت و سررپستی

هت
زمان و م کان  :جنپ شنبه  27تیر ماه  1398از ساعت  8:30الی  16ل ورزش

•

نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان

•

راه های ایجاد انگیزه وفعال سازی نیروی کار

•

•
•

-آشنایی با اصول سازماندهی وبرنامﻪ ریزی در محیط کار

وظایف سرپرستان در سازمان
مشکل و راههای جلوگیری از بروز مشکل

•
•

•
•

تقویت اعتماد بﻪ نفس وترغیب افراد بﻪ بروز توانایی هاجلب اعتماد وتعهد کارکنان بﻪ سازمان

مهارتهای مورد نیاز سرپرستان (ادراکی ،فنی ،انسانی)
آموزش و پیشرفت کارکنان و نحوه صحیح آموزش ومربی گری

•
•

•
•
•

پرورش استعدادها وجانشین پروری
رفع تعارض در محیط کار

برنامﻪ ریزی و کنترل جهت مدیریت موثر در سازمان
خالقیت ونوآوری وبهبود بهره وری
ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف ایجاد انگیزه

•
•

کار گروهی وتیمی در محیط کار
مدیریت تغییر و مشارکت دادن کارکنان

ارتباطات موثر وروابط انسانی

با حضور ارزشمند استاد ربزآبادی فرااهنی

دکتری مدیریت آموزش
مدرس دوره هایی از قبیل :اصول مدیریت و سرپرستی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استرس ،طرح تکریم ارباب رجوع ،مدیریت زمان ،مدیرت رفتار سازمانی ،توانمند
سازی مسئوالن دفاتر مدیران و ...
مولف پرفروش ترین کتب در زمینﻪ اصو ل سرپرستی و منشی گری
مولف کتابهایی از قبیل اصول مدیریت استراتژیک ،اصول سرپرستی ،راهنمای جامع مدیریت استراتژیک ،راهنمای جامع سازمانها و استراتژی محور ،مهارتهای زندگی،
مهارتهای کاربردی اداری و امور دفاتر مدیران و ...
حصول اطمینان از مطلوب بودن فضای فیزیکی و روانی واحد ارگونومی

شرایط ثبت انم:

در پایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبراعطا خواهد شد .

 ) 1ارسال معرفی نامﻪ از سازمان  /شرکت متبوع با ذکر شماره و تاریخ بروشور و تکمیل فرم ذیل ( ثبت نام )
 ) 2ارائﻪ فیش بانکی بابت واریز شهریﻪ بﻪ مبلغ  4/250/000ریال (چهار میلیون و دویست وپنجاه هزار ریال) خالص [شامل هزینﻪ استاد ،ناهار و پذیرایی ،بستﻪ
آموزشی و گواهی نامﻪ] به حساب جاری شماره  17618043/41بانـک ملت شعبﻪ میدان هفت تیر کد  63594شبا  IR250120000000001761804341بﻪ نام
شرکت سامان بﻪ اندیش رهاورد یاد
توجه :در صورت ثبت نام گروهی در سمینار  3تا  5نفر  6،%5تا  8نفر  %10و بیﺸتر 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 درخصوص شرایط برگزاری بﻪ صورت اختصاصی در محل با شماره تلفنهای 10( 88318550خط) داخلی
()112و یا شماره مستقیم  88327795و یا نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید.
جﻬت اطالع از تقوﻳم دوره های آموزشی و سمینارهای وﻳژه سال  1398به آدرس ساﻳت شرکت www.sbaco.irمراجعه نماﻳید.

مهدی ایوب زاده
مدری عامل وعضوء هیئت مدریه

نﺸــانی دبیرخـــانه  :تهران  ،میدان هفت تیر ،خیابان کریم خان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550 :خط ) نمابر 88318551 :
Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir

