
     
                                                                           

 
 

    :گردهمایی یلدای مدیران سازمان ها
 دوره آموزشی آنالین در بستر سامانه اسکای روم

 "مدیریت منابع انسانی برای روسای غیر منابع انسانی"

 ی(منابع انسان یریتمد یدر روند تکامل قش و سهم سرپرستان و روساء)ن

 (سازمان مدیران سایرو  مدیران کیفیت  ویژه مدیران ارشد ،میانی،) 

 محتوای دوره :

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  :مشخصات دوره آموزشی

 (ویژه مدیران کیفیت ، مدیران ارشد ،میانی و سایرمسئولین سازمان)مخاطبین : 
 41الی  41آذر ماه ساعت  62و  62زمان برگزاری دوره:

کتییاو و  41کارشناسییی ارشییا منییابن ا مییا یی مولیی  بیی   از     )س  یروس ایای  ار مهن  دس درس دوره : م   .1

کتییاو در زم نییی تییای سوا ییا سییازی کارکنییان و سوا منییا سییازی سییازمانی ر یی   بر امییی ر ییزی           6متییر   

  ییروی ا مییا ی شییرکت میییی ریینا ن رتروشیی میی ر یی   امییور کارکنییان شییرکت میییی رییا    و ر یی            

 فتی ا ران(فرآورده تای  

 % س ف   می باشا.(41 فر از تر سازمان شامل  6)ثبت  ام ب   از  ریال000000005 هزینه برگزاری دوره

  بی  ام  2121214161161216 شماره کارت مهر ا ران  ا با 2622212111621711رمت با ک  قابل ررداخت بی شماره حماو

 (معتبر تمراه با اعطای گوات نامیشرکت مع ار دا   رارس می باشا .) 

  ساعت قبل از برگزاری دوره امکان رذ ر می باشا در غ ر ا نصورت تز نی مورد  ظر عودت  11ا صراف از ثبت  ام سا 

 .  م گردد

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

به شماره فکس   )تماس و واتساپ(  00393354202/خانم محسنی 029و  حبیب الهی  خانم 004 داخلی 03000000099  

 تماس حاصل نمایید03132667275

 سفاوت تا(یمنابن ا ما   ر تو ما یا ما   رمنابنما   عارس( 

 سرررستان  یو ق  مشارکت یمنابن ا ما   ر تسحول ما  رس

 یو دلبمتگ  زها گ  تدر ترموقن ما نا سقو

 ابییارز یفرتنگ سازما   تیآموزش یسقو یسوا ا ساز  

   عمیکرد و.....

 یمنابن ا ما   رمجموعی ما ر ز یبا واحاتا  یآشنا 

 روی  یچال  تامورد در   شیو ت  ا ا یبحث و گفتگو  

 سرررستان و  یا ما 

 مرسبط یتا  پکی    ما 

 استفاده از سجرب ات سازمان تای موفق 
 


