دوره

توسعه مهارتهای شخصی و سازمانی

برای ایجاد انگیزه و شادی در سازمان

شرکت نجات
کسب و کار

جلسه 1

پله اول

مهارتهای ارتباط مؤثر با دیگران
جلسه  2و 3
توسعه شخصی و کسب عادات الزم برای موفقیت
جلسه 4
افزایش انعطافپذیری و فکر باز

جلسه 1

پله دوم

برنامهریزی مالی شخص و خانواده
جلسه  2و 3
مدیریت خود و احساسات
جلسه 4
ایجاد تحول فردی

جلسه 1

پله سوم

مدیریت حسادت
جلسه 2
مدیریت پشیمانی در زندگی
جلسه  3و 4
تهیه برنامه توسعه شخصی PDP

021-88064098

@Nejate_kasbokar

www.nejatco.com

پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیالنی

• پروفسور رهبری و استراتژی و رئیس سابق مرکز مدیریت دانشگاه تیساید انگلستان
• پروفسور سیستمهای مدیریتی و رئیس سابق دانشکده سیستمهای اطالعاتی ،دانشگاه
بورنموث انگلستان
• عضو بنیادی انجمن بینالمللی علوم مدیریت
• مشاور راهبردی در زمینه برنامه استراتژیک ،مدیریت تحول ،مهندسی مجدد سازمانی ،و
روشهای توانمندسازی و یادگیری
❑ منطقیتر تصمیم بگیریم و بهتر عمل کنیم
❑ رابطه مؤثرتری با دیگران داشته باشیم
❑ خودمان را بطور مؤثر مدیریت کنیم و خود-مدیریتی را در قلب زندگی خود قرار دهیم
❑ فضایی مثبت و سازنده جهت موفقیت در کار و زندگی ایجاد کنیم

❑ برای پیشبرد کارها در شغل و زندگی تیم بسازیم
❑ سازمانی همسو دارای کارکنان هدفمند و با انگیزه داشته باشیم
❑ تمام کسانی که عالقه و نیاز به توسعه شخصی دارند
❑ افرادی که تمایل دارند در کار و زندگی خود پیشرفت کنند
❑ افرادی که عالقه به تحول تفکر و نگرش خود دارند
❑ شرکتهایی که میخواهند نیروهای مثبتتر و هدفمندتر داشته باشند
❑ عصرهای دوشنبهیکهفتهدرمیانساعت17:00 -21:00

شیوه
❑ همراهباجلساتکارگاهی،خود-ارزیابیوتمرینعملی
برگزاری
❑ همراهباتهیهبرنامهتوسعهشخصی) PDP (Personal Development Planدوره
چرا
نجات؟

❑ امکانحضورهمکارانواعضایخانوادهبراساسموضوعدوره
•
•
•
•

ایجاد تحول نگرش برای مدیریت کار و زندگی
تحول مهارتی برای مدیریت مؤثرتر
کمک به تهیه برنامه تحول و توسعه شخصی
ارائه علم روز جهانی در حوزه مدیریت

021-88064098

@Nejate_kasbokar

www.nejatco.com

برگزاری دورههای ویژه سازمانها
شرکت نجات این آمادگی را دارد که دوره را ویژه شرایط سازمان شما و
بصورت سفارشی طراحی و برگزار نماید.

شرکت نجات کسب و کار جهانی
یوسفآباد،خیابان،37پالک،96واحد5

021-88064098
0910-444-7915

www.nejatco.com
@nejati_team

