
 

 سمينار جايگاه و اهميت آموزش نيروي انساني و سازمانهاي نوين
 جايگاه و اهميت آموزش نيروي انساني در سازمانهاي نوينعنوان دوره : -1

 ( 11صبح لغايت  8) از ساعت  ساعت 8طول دوره :  -2

 ا مديريت آموزشسابقه كار يا آشنايي اولیه با مديريت نیروي انساني يپیشنیاز :   -3

مديران منااب  انساانيك كارشناساان اداره منااب  انساانيك ماديران و كارشناساان        شرايط شركت كنندگان :  -4

 آموزش

 سر فصل آموزشي ورئوس مطالب  –الف 

مدت  سرفصل وريز محتوا رديف

 )ساعت(

 2 سازمان و اهداف آن چیست 1-1

 جهاني شدن و ساختار هاي جديد جهاني 1-2 

 امل تولید در سازمانهاي سنتي و جديدعو 1-3

 اهمیت مناب  انساني و نیروي كار 1-4

اهداف و وظايف نظام مديريت مناب  انساني )) برناماه ريازيك تاامی  و جاير نیاروي انسااني          1-5

بهسازي مناب  انساني)آموزش و پرورش كاركنان و مديران(   كاربردك انتصار و بكارگیري منااب   

 گهداري مناب  انساني(انساني   ن

 2 اهمیت آموزش و نقش آن 2-1

 كارايي سازماني نیروي انساني 2-2

 روشهاي آموزش مديران و سرپرستان 2-3

 روشهاي آموزش كاركنان 2-4

 2 وظايف مديران آموزش )برنامه ريزي   اجرا   ارزشیابي( 3

 2 پرسش و پاسخك نتیجه گیري و جم  بندي 4

 درسرزومه م – ب

ساال ساابقه ماديريتك عتاويت در      22 دكتراي مديريت آموزش از دانشگاه علوم و تحقیقااتك ویژگیهای مدرس    

هیات علميك مديريت عاملك مديريت مناب  انسانيك تدريس در دانشگاهك تدريس در سامینارهاي متتلاف و آماوزش    

 مديران مناب  انساني و آموزشك مدير گروه مديريت بازرگاني و ...

 هزينه ثبت نام براي هر نفر:  -ج
ريال بابت شركت در سمینار و ارايه بساته آموزشاي و اراياه     1 422 222هزينه ثبت نام براي هر نفر مبلغ 

 گواهینامه دانايي مي باشد.

 هزينه برگزاري سمينار در محل كارفرما: -د
ريال مي باشد كاه در   7 222 222هزينه پايه برگزاري دوره بابت حق التدريس استاد در شهر تهران مبلغ 

مورد ساير شهرستانهاك طبق ضرايب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورك اي  مبلغ افزايش مي يابد. همچنی  هزينه 

 ريال مي باشد.   122 222بسته آموزشك اعطا و ارسال كواهینامه دانايي براي هر نفر مبلغ 

 


