
     
                                                                           

 
 

    :برگزار می نمایدبا همکاری اداره استاندارد استان اصفهان  شرکت معیار دانش پارس
 

 اصفهانحضوری با گواهینامه معتبر از اداره کل استاندارد استان دوره آموزشی 

 در محیط کار شخصی ژیافزایش عملکرد و انر

 (ویژه مسئولین فنی  و مدیران کنترل کیفیت) 
 

 محتوای دوره :

 منشا یک عملکرد خوب و پایدار چیست؟ 

 ایش عملکرداثر انضباط شخصی در افز 

 آشنایی با گام های افزایش عملکرد 

 آشنایی با انرژی فیزیکی 

 آشنایی با انرژی احساسی 

 آشنایی با انرژی فکری 

 ژی روحیآشنایی با انر 

 اثر مدیریت زمان در افزایش عملکرد 

 5 عامل اساسی در پیدایش احساسات منفی در افراد 

 سه راز بهره وری بی پایان 

 حذف تله ی پر مشغله گی و تاثیر آن برافزایش عملکرد 

 
 

 : مشخصات دوره آموزشی

 ها( مسئولین فنی و سایر مدیران  و پرسنل سازمانویژه مدیران کیفیت ، )مخاطبین : 
 

 51الی  8 ماه ساعت آذر  51 سه شنبه زمان برگزاری دوره:
 

 سالن جلسات-مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد–تن  51گلپایگان خیابان مکان برگزاری:
 

شركت  آموزشمدير ،سال(  ٨شركت دانش بنيان معيار دانش پارس) سابق مدير عامل )سید امین اسماعیلیانمدرس دوره : مهندس 

مدرس  ،مشاور در زمينه هاي سيستم هاي مديريتی و كيفيتی سازمان هاي مختلف در سطح كشور ،"دانش بنيان معيار دانش پارس 

 (در زمينه هاي بهبود و توسعه فردي كاركنان و مديران سازمان ها

 

 تخفیف می باشد.(% 01نفر از هر سازمان شامل  2)ثبت نام بیش از  ریال05..8...0 هزينه برگزاري دوره 

 

  به نام  7171610121626712 یا شماره کارت مهر ایران 7266716111261766  پست بانکقابل پرداخت به شماره حساب

 استاندارد( ادارهبا امتیاز همراه با اعطای گواهینامه معتبرشرکت معیار دانش پارس می باشد .) 

  نمیگرددامکان پذیر می باشد در غیر اینصورت هزینه مورد نظر عودت  ساعت قبل از برگزاری دوره  86انصراف از ثبت نام تا . 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال فیش واریزی و معرفی نامه  با شماره های 

به شماره فکس   )تماس و واتساپ و ایتا(  0198814202./خانم محسنی 529حبیب الهی و   خانم 5.4 داخلی 1505.0.599.

 اصل نماییدتماس ح03132667275


