
استزاتژی های توسعه ی منابع انسانی در هشاره ی سوم 

آضٌبیی فزاگیزاى ثب اّویت سزهبیِ ّبی اًسبًی در عصز رقبثت ٍ رٍضْبی ایجبد توبیش ٍ : هدف

افشایص کبرآهذی هٌبثع اًسبًی 

  

:  عناوین اصلی

 اّویت هٌبثع اًسبًی 

 ارسش سزهبیِ ّبی اًسبًی در عصز حبضز 

 ُسبسهبى یبدگیزًذ 

 سبسهبى داًص گستز 

  تَاًبسبسی کبرکٌبى 

 طزاحی سبختبر سبسهبًی ثز اسبس کبرآهذی هٌبثع اًسبًی 

  تسْین اطالعبت 

 تَسیع قذرت 

 اًگیشش هٌبثع اًسبًی 

 توبیشات هٌبثع اًسبًی در عصز رقبثت 

دکتر علیرضا شریفی : مدرس

 سبسهبى 100استبد داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی، کبرضٌبس اجتوبعی ضجکِ تْزاى، هطبٍر ثیص اس 

در سهیٌِ هٌبثع اًسبًی 

 16 الی 8 سبعت 1389 اسفٌذهبُ 14: زمان

سبلي کٌفزاًس پبرک علن ٍ فٌبٍری یشد، هزکش اقجبل : مکان

 ضزکت گواهیّشیٌِ کبرگبُ ضبهل ضزکت در کبرگبُ یبدگیزی، ثستِ آهَسضی، پذیزائی ٍ ًبّبر ٍ 

.  ریبل هی ثبضذ820000در کبرگبُ  ثِ اسای ّز ًفز  

 (ساکت باش،موفق ضو)مذیزیت سامو

 آضٌبیی فزاگیزاى ثب اصَل ًَیي هذیزیت ثز خَیطتي جْت ارتقبی هْبرتْبی فزدی ٍ :هدف

سبسهبًی 

  

                                                                  

 : عناوین اصلی

  تعزیف هذیزیت سبهَ ٍ ضص اصل هَفقیت

   ثحزاى هقصز داًستي دیگزاى

  پزٍرش فکز هیَُ ای ثز اسبس هذلTEAR جْت خزٍج اس تفکز تک ثعذی 

  ًَع تفکز غلط 4رٍضْبی غلجِ ثز 

  پزسص سبهَ 7اّویت ثکبرگیزی 

  اّویت سهبى در خَد غلتیذى ٍ رٍضْبی هذیزیت آى جْت حل هطکالت

  اّویت ًقص ارتجبطبت در ضکل گیزی ضخصیت افزاد

  آضٌبیی ثب چْبر تیپ ضخصیتی

  ًَ ُاّویت قبًَى طالیی ٍ لذت یک دیذگب

  آضٌبیی ثب رٍضْبی غلجِ ثز عبدت هَکَل کزدى کبرّب ثِ ثعذ

  تفبٍت فزصت ٍ ضبًس

  ًِهفَْم سزًَضت ٍ رٍضْبی غلجِ ثز ًگزش تقذیزهآثب

  چْبر جٌجِ هْن سًذگی

 

 مهندس بهرام رزمان:     مدرس
استبد داًطکذُ هذیزیت ٍ کبرآفزیٌی داًطگبُ تْزاى، هتزجن کتبة هذیزیت سبهَ، سخٌزاى 

کٌفزاًس هذیزیت استزاتژیک 

 16 الی 8 سبعت 1389 اسفٌذهبُ 15: زمان

سبلي کٌفزاًس پبرک علن ٍ فٌبٍری یشد، هزکش اقجبل : مکان

 ضزکت گواهیّشیٌِ کبرگبُ ضبهل ضزکت در کبرگبُ یبدگیزی، ثستِ آهَسضی، پذیزائی ٍ ًبّبر ٍ 

.  ریبل هی ثبضذ700000در کبرگبُ  ثِ اسای ّز ًفز  



 

استفاده اثزبخص اس سیستمها و نزم افشارهای پیطزفته ساسمانی 

آضٌبیی فزاگیزاى ثب هذلْبی علوی ٍ کبرثزدی جْت ارسیبثی آهبدگی سبسهبى ثزای پذیزش  :هدف

ٍ استفبدُ اثز ثخص اس سیستوْب ٍ ًزم افشارّبی پیطزفتِ سبسهبًی ٍ رٍضْبی ضٌبسبیی ٍ 

گشیٌص ثْتزیي آًْب 

 

: عناوین اصلی

  21ارسیبثی ًقص فٌبٍری اطالعبت در تحَل ثٌگبُ ّبی قزى 

  ارائِ ی هذلی ثزای ارسیبثی هیشاى آهبدگی سبسهبًْب ثزای جذة سیستوْب ٍ راُ حل

 ّبی پیطزفتِ ی سبسهبًی

 ارائِ ی هذلی ثزای تحلیل ٍ تذٍیي ثزًبهِ ی استزاتژیک فٌبٍری اطالعبت 

 هعزفی هذلی ثزای تحلیل ٍضعیت هطلَة سبسهبًْب ٍ هذلسبسی فزآیٌذّبی سبسهبى 

  ارائِ ی هذلی ثزای ارسیبثی ٍ اًتخبة ثْتزیي راُ حل پیطزفتِ ی سبسهبًی هَرد ًیبس

مهندس سعید امامی : مدرس 

 ، عضَ ّیئت هذیزُ ٍ سزپزست گزٍُ IT ٍ هذیزیت MBAاستبد داًطگبُ تْزاى در رضتِ ّبی 

 اًجوي اًفَرهبتیک ایزاى ERPتخصصی 

 16 الی 8 سبعت 1389 اسفٌذهبُ 16: زمان

سبلي کٌفزاًس پبرک علن ٍ فٌبٍری یشد، هزکش اقجبل : مکان

 ضزکت گواهیّشیٌِ کبرگبُ ضبهل ضزکت در کبرگبُ یبدگیزی، ثستِ آهَسضی، پذیزائی ٍ ًبّبر ٍ 

.  ریبل هی ثبضذ820000در کبرگبُ  ثِ اسای ّز ًفز  

 

اصول و فنون مذاکزات تجاری 

 تَاًوٌذ سبسی هذیزاى در اًجبم هذاکزات ثِ ضیَُ ی علوی ٍ پزّیش اس چبًِ سًی ثِ ضیَُ :هدف

. ّبی سٌتی در ّز سطحی اس سبسهبى

:  عناوین اصلی

 تعزیف هذاکزُ ٍ تعییي تفبٍت آى ثب چبًِ سًی 

 ًقص اطالعبت ٍ چگًَگی کست آى در هذاکزات 

  ُاقذاهبت حیي هذاکز 

  اصَل هذاکزات 

 فعبلیتْبی تیوی ٍ کبرگبّی 

دکتر حسین وظیفه دوست : مدرس

هذیز گزٍُ هذیزیت ثبسرگبًی ٍ هذیزیت اجزایی داًطگبُ آساد ٍاحذ علَم ٍ تحقیقبت تْزاى، عضَ 

ّیئت هذیزُ اًجوي ثبساریبثی ایزاى، سخٌزاى کٌفزاًس ّبی ثیي الوللی ثبساریبثی ٍ تجلیغبت 

تْزاى 

 16 الی 8 سبعت 1389 اسفٌذهبُ 17: سهبى

سبلي کٌفزاًس پبرک علن ٍ فٌبٍری یشد، هزکش اقجبل : هکبى

 ضزکت گواهیّشیٌِ کبرگبُ ضبهل ضزکت در کبرگبُ یبدگیزی، ثستِ آهَسضی، پذیزائی ٍ ًبّبر ٍ 

. ریبل هی ثبضذ820000در کبرگبُ  ثِ اسای ّز ًفز    

 ثبًک کطبٍرسی ثِ ًبم سیذ هحوذ حسیي 525071861ٍاریش ٍجِ ثِ حسبة ضوبرُ : ًحَُ ثجت ًبم

7261835-6قَاهی ٍ ارسبل فیص ٍاریشی ثِ دثیزخبًِ کبرگبّْب ثِ ضوبرُ تلفي   

  تخفیف هی ثبضذ20% تخفیف ٍ ثجت ًبم در ثیص اس یک کبرگبُ ضبهل 15% ضبهلاعضبی سوپبدثجت ًبم 


