
 

 و احترام؛الم ا سب 

سبب ی بنگاههای اقتصاددر اخص بطور و در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی  متعددسال های اخیر، تحوالت طی نانچه نیک می دانید چ

ن و اقشار مختلف جامعه به ویژه تصمیم گیرامهم شده است که پیش بینی آینده اقتصاد در حوزه های گوناگون به یکی از دغدغه های 

، سرمایه های انسانیحفظ ، یخدمات و بازرگانی ،صنعتی مجموعه هایکلیه تالبه بممسائل  نیمهمترز ا یکیو  شود اقتصادی بدلن فعاال

 ،ین مهماتحقق رامترهای یکی از پابطور قطع  و است وی کارنیراز  انتصیو  یشغلرضایت ، تیامن نیتام ،ی شایستههره وربافزایش 

ئولین و کارشناسان منابع سط مدیران و مستو، بطمرتی هالعمل وراستد و اجتماعی ینامو ت کارو مقرراتِ  نیقوانبر  یکاف م وزتسلط ال

  خواهد بود.ها لی مجموعه سانی و فعاالن اداری و ماان

و  هدنموحوزه دعوت  این ربـمج و دهـدرس زبـم ؛ وقتیـی خوشآقاجناب ضرورت این مهم از  درک بان صنایع خراسان یران مدانجم

       :می نماید  گزاربرذیل را  یخصص ـت دوره

 در   ی مهم و کاربرد یواد قانونــم و دیــنکات کلی                           وان :ـعن ❖

  "اعی ـاجتمن ـمی تا  "و  "ار ـک "وانین ـق     

 «خ ـپاسو  شرســپل ـپن راه با ـمه »                                                           

  حل اختالف ا و مراجع ههیات گان یندنما ؛  مدیران منایع انسانی ؛مالی  مدیران  ؛ب و کار ویژه مدیران کس

  وقتی  ــن خوشـآرمی آقای                                                                             : مدرس      ❖

 17:30لغایت  صبح  8:30 از ساعت   27/9/1398خ نبه مورشهارچ روز                                   :  اریزگرـزمان ب     ❖

 ه دومطبق – 7ری ظ منتنبش   یظرید منتواقع در بلوار شه - مجتمع ساپکو                                                 رگزاری : ـمکان ب    ❖

 (  یالر  000/350/3ریال ) زار ـهاه ـجو پن دـیصسو ون ـلییسه م غـمبل                            : ر ی هر نفبراگذاری  رمایهـس    ❖

                                                                                                                                  درصد  20 ه روابط کار انجمن محترم کارگرو اعضا   و     درصد 10  جمننترم ااعضا مح                                  ی از تخفیف  :  رایط بهره مندش    ❖

 ه بلوار سجادانجمن  مدیران صنایع نزد بانک صادرات شعببنام   0102971173004سپهر شماره     ؛شماره حساب 

 

ــت رفندددی از ایددن  بهددره مبددرای  عالقمندددان   ــتهش ص نمددابر شددماره    بددهی  زهمددراه بددا فددیش واریدد و    تکمیددلرا  ذیددل    مفددرمددی تواننددد    ،ایس

 .دنارسال نمایدبیرخانه انجمن    38444217
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