بسمه تعالي
03 04

شماره ثبت 94422:

هسئَل دفتز هحتزم هذیز ػبهل /آهَسش  /هٌبثغ اًسبًی ٍ پطتیجبًی  /هبلی اداری  /قزاردادّب ٍ ثبسرگبًی

سميىبر آمًزشی راَکبرَبی طالیی برای تًاومىذسبزی مسئًليه دفبتر
ي مىشی گری مذرن حرفٍ ای ( همراه با پرسش و پاسخ )
 10خرداد مبٌ َ-1131تل مبرليک تُران  -شريع بروبمٍ  :سبعت  3صبح الی  14بعذ از ظُر
سخىران  ( :استبد علی فراَبوی )  :ػضَ اًجوي هذیزیت ایزاى  ،هذرس سبسهبى هذیزیت ٍ
ثزًبهِ ریشی استبى تْزاى  ،هذیز هؤسسِ تؼلیوبت سزپزستی ًَآٍراى داًص  ،هذرس هزکش آهَسش ٍ تحقیقبت صٌؼتی ایزاى
محتًای سميىبر :

 ؼٌبخت ًقػ هذیر دفتر سرفِ ای ده ظبزهبى ّب ٍ ؼرکت ّب
 هئیط دفتر سرفِ ای کیعت ٍ چِ ٍیصگیْبیي داهد ؟

کزیوی
خبًن
سزکبر
سرفِ ای
هٌؽي
هحتزمدفتر ٍ
حضَرهعئَل
 خصَصیبت ظبّری ٍ هفتبهی یك
گستزش
اصَل تبة
ضزکتثب آرهِ
اهتجبعبت )
هٍاًؽٌبظي
 هٍاًؽٌبظي هٌؽي گری ( آؼٌبیي
 هْبهتْبی ًَیي هذاکرُ ٍ پبظخگَیي تلفٌي ثب هٍیکرد اهتجبعبت
هؤثر فردی ٍ گرٍّي

جٌبة آقبی ثٌْبهیبى

ٍ ظبیف اداهی ٍ ظبزهبًي هعئَلیي دفبتر
 آؼٌبیي ثب في گساهغ ًَیعي ً ،بهِ ًگبهی ،اصَل ثبیگبًي
ٍ سفظ ًگْذاهی اظٌبد

 آؼٌبیي ثب ظبختبهّبی اهتجبط هجبزی( فکط،ایویل ،چت ،
ٍ ظبیر اثساهّبی کبهثردی )

 ؼٌبخت ظیعتن گردغ هکبتجبت ٍ ًقػ هعئَل دفتر

 هٍاًؽٌبظي هٌؽي گری ( آؼٌبیي ثب اصَل هٍاًؽٌبظي اهتجبعبت )
فبرسثب فٌَى هذیریت زهبى ٍ کبّػ اظترض ّبی ؼغلي
ثزقآؼٌبیي
هذیزیت هحتزم هبلی ضزکت ًیزٍ رسبًی 
 هْبهتْبی ًَیي هذاکرُ ٍ پبظخگَیي تلفٌي ثب هٍیکرد اهتجبعبت هؤثر
ٍ هٍؼْبی سل هعئلِ
فردی ٍ گرٍّي
هذیزیت هحتزم اهَر اداری داًطگبُ ایالم  هذیریت ظکَت ٍ اعتراضبت اهثبة هجَع ٍ ؼیَُ ّبی هتقبعذ کردى هخبعت
 پیذا کردى زثبى هؽترک ثب هذیر ٍ اًتقبل صحیح اعالعبت ثِ هذیر
 آؼٌبیي ثب لسٍم هازداهی ٍ اعالعبت عجقِ ثٌذی ؼذُ یك ظبزهبى یب ؼرکت
 ثرقراهی اهتجبط هؤثر ثب هذیر ّ ،وکبهاى  ،اهثبة هجَع ٍ ًقػ ٍ nlp
 هٍؼْب ٍ تکٌیك ّبی سرفِ ای هذیریت دفتر ثذٍى سضَه هذیر عبهل
اسذ سادُ
آقبی
جٌبة
هؽتری هذاهی )
اصَل
اهتجبط (
 Body languageده ثرقراهی
 هٍؼْب ٍ تکٌیك ّبی ؼٌبظبیي هراجعِ کٌٌذگبى ٍ توبض گیرًذگبى ٍ
هأهَهیت ّبی
هحتزمهذیر ٍ یب
هالقبتْبی
 چگًَگي ثرقراهی ظیعتن پیگیری
تکٌیکْبیتجزیش
ثیوبرستبى استبد ػبلی ًست
آهَسش
هذیزیت
ثذظت آٍهدى اعالعبت از آًْب
اداهی هذیر ( ) Travel Planing
 تذٍیي ثرًبهِ کبه ده سَزُ هذیریت  ،پبظخگَیي ثِ هراجعیي ثِ زثبى
 هْبهتْبی هفتبهی هَهد ًیبز یك هعئل دفتر هَفق کذام اظت ؟
فبهظي ٍ اًگلیعي ( سضَهی ٍ تلفٌي )
جٌبة آقبی فبتحی
 هْبهتْبی تٌظین جلعبت ٍ ثرًبهِ هیسی هؤثر ثرای اجرای هَفقیت آهیس
سزچطوِعولیبت هرثَط ثِ دهیبفت ٍ تفکیك هکبتجبت  ،عولیبت هرثَط ثِ پیگیری ،

هذیزیت هحتزم آهَسش هجتوغ ًقص
جلعبت  ،سصَل اعویٌبى از هغلَة ثَدى فضبی فیسیکي ٍ هٍاًي ٍاسذ( اهگًََهي )
عولیبت هرثَط ثب اهظبل هکبتجبت  ،ظیعتن پیگیری ٍ....


  آؼٌبیي ثب هٍاًؽٌبظي اهتجبعي ده ظبزهبى ٍ کبّػ فؽبهّبی هٍاًي ده هحیظ کبه
 پخػ فیلن آهَزؼي  ،هعرفي ٍ آهَزغ ًرم افساه  OUT LOOKجْت
ػبضَری
هجیذ
جٌبة آقبی
ٍظبیف هئیط دفتر
هذیر ٍ
پیؽٌْبدات ثِ
  خالقیت ٍ ًَآٍهی ده ًحَُ اهائِ
هذیریت فرآیٌذّبی دفتری ٍ ثرًبهِ هیسی اهَه هذیریت  ،اًتقبل
جَیي(دهع )
صرفِ ًَح
االًجیبء
 ده هَهد تؽریفبت ٍ هْوبًبىهذیزیت هحتزم هزکش آهَسش قزارگبُ سبسًذگی خبتن
زهبى
اعالعبت ٍ
  هذیریت کلیِ ثرًبهِ ّبی الکترًٍیکي ،هذیریت پرٍشُ ّب ٍ اصَل یبدداؼت ثرداهی
 پرظػ ٍ پبظخ
  ثجت اعالعبت اؼخبؾ ٍ ایجبد ظبزهبى ثذٍى کبغذ
سزکبر خبًن هٌْذس ثذری

قبئن
صٌؼت
کیْبى
ضزکت
کیفیت
ٍ
تضویي
هحتزم
هذیزیت
شرایط ثبت وبم  -1 :ارسبل هؼزفی ًبهِ اس سبسهبى یب ضزکت هتجَع  - 2ارسبل فیص ثبًکی ثِ اسای ّز ًفرز  2/300/000ریربل ثهِ ؼهوبهُ سعهبة

ً 0201220120001سد ثبًك هلي ایراى بنام موسسه نوآوران دانش پویان افق (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی  ( ) .ثجت ًبم ثزای ثیص اس ً 5فرز اس  %10تخفیر

،

جٌبةدرآقبی
صجبحثبضذ  ( ) .ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ظزفیت اٍلَیت ثجت ًبم ثز اسبس فزم ثجت ًبم ٍ فیص ٍاریشی هی ثبضرذ  ) .ضهوي
ضْزیِ هی
ثیص اس ً 10فز هطوَل  %20تخفی
،55402322استبى
سْبهی هخبثزات
ضزکت
آهَسش ٍ
هحتزم
اهظبل هؽخصبت ظویٌبه هذکَهریبست
لزستبىو تلفکس 55402322تماا
55402322
تلفي ّبی
پژٍّصثب ؼوبهُ
اعالعبت ثیؽتر
ادارُکعت
اظت جْت
خَاّؽوٌذ
حاصل فرمایید.گًاَيىبمٍ  :در پایان برنامه به شرکت کنندگان محترم گواهینامه حضور درسمینار اهداء می گردد .

جٌبة آقبی هٌْذس ًظزی

وشبوی دبيرخبوٍ  :تُران – خيبببن سپبٌ جىًبی –سٍ راٌ فخرآببد – خيبببن مشکی  -خ وبطقی ( خًرشيذ )  -به بست بُمه  -پالک  – 1ياحذ 0
ریبست هحتزم آهَسش ضزکت هٌْذسی خذهبت صٌؼتی ایزاى خَدرٍ

کذ ( 5001

)

( سْبهی خبظ )

کلیِ دٍرُ ّب ثصَرت درٍى سبسهبًی ٍ در هحل ضزکت هتقبضی قبثل اجزا خَاّذ ثَد .

جٌبة آقبی هٌْذس غالهؼلی حیذری
ریبست هحتزم ادارُ آهَسش ضزکت ثْزُ ثزداری ًفت ٍ گبس هسجذ سلیوبى

هذیر اجرایي ٍ قراهدادّب

عجبض قذٍظي

