
 

   

 

در مهر ماه سال جاری ویژه مدیران و را « کارشناس منابع انسانی » دوره جامع مدیران صنایع خراسان واحد آموزش انجمن  

 می نماید.برگزار  هستند، فردی و سازمانیی عالقمند به توسعه توانمندحوزه منابع انسانی و کلیه کسانی که کارشناسان 

 ذیل می باشد:ل وفصدوره مشتمل بر

 

 ( 3و   2و 1جلسات  )  منابع انسانی کارشناس مهارت های ل اول :  فص   

   یمنابع انسان یو مدلها ها یبا  تئور ییآشنا 

 یارتباطات موثر سازمان یبرقرار یها کیتکن 

 سازمان یدر واحد ها یضربت یها میکار گروه و ت لیکتش 

 مختلف سازمان یرده ها راندمان در یریدر جهت اندازه گ یاتیح یمحاسبه شاخص ها یروشها 

  نحوه جذب و نگهداری 

 

  (  6و 5و  4جلسات )تامین اجتماعی   کار و قوانین و مقررات وم : آشنایی بادفصل  

  (   8و 7جلسات ) نگارش و مکاتبات اداری  اصولم : سوفصل 

 19:30الی   16:30از ساعت یکشنبه و چهارشنبه روزهای ساعت طی  24                 طول دوره :  

 مهر ماه  12شروع دوره :                                                                                    
                     ل ( ریا  000/950/1ریال ) هزار و پنجاه  صدنه ومیلیون  یک :  مبلغسرمایه گذاری برای هر نفر                           

 جمن مدیران صنایع شعبه بلوار سجاد بنام ان -نزد بانک صادرات  0102971173004شماره  از طریق حساب  واریز وجه   

 980190000000102971173004IR:  شماره شبا

 

 

 و تکمیل را  ذیلفرم  دورهنام در ثبت ت جه وتماس  051-38444211-14با شماره تلفن های می توانند  اطالعات بیشترسب جهت کعالقمندان                      

  .مایندفرن ارسال به دبیرخانه انجم 051-38444217از طریق نمابر شماره                  

 
 

  

 نام و نام خانوادگی : :نام شرکت / سازمان 

 سطح و رشته تحصیلی : سمت :

 کد ملی :               نام پدر :              تلفن همراه :

              هستم دوره سوم   صلف               هستم دوره دوم  فصل        هستم دوره فصل اول در           متقاضی شرکت     

 داوطلبین محترم درصورت داشتن شرایط ذیل، می توانند از تخفیف های ویژه برخوردار شوند

     رصدد 5نفر  :  2ثبت نام بیش از               درصد  5ر انجمن مدیران صنایع خراسان :  عضویت د          

 شماره و تاریخ فیش واریزی   :  

 نیز وجود دارد.مستقل بطور  سرفصل هادر هر یک از امکان ثبت نام  آن است کهویژکی های دوره از 

 وزشیفراخوان آم 

 (96/11- 25/6/1396) 
 

 38444211-14طبقه دوم تلفن : –مجتمع ساپکو  – 7نبش شهید منتظری  –بلوار شهید منتظری  –مشهد 


