دوره آموزشی و توسعهای

سرپرستان و مدیران جدید
«نگرشی -مهارتی»

شرکت نجات
کسب و کار

سرفصلهای دوره
3
مدیریت زمان و افزایش
بهرهوری واحد

2
هدفگذاری و
برنامهریزی

1
تغییر تفکر ،نگرش و
مسئولیت از کارشناس
به سرپرست /مدیر

4
تصمیمگیری و تفویض
اختیار

5و6
ارتباطات و رفتار کاری
حرفهای

7
حل مسئله و حل
تضادهای کاری

10
مربیگری و تیمسازی

9
ایجاد انگیزه و تحول در
خود و کارکنان

8
نظارت و کنترل
عملکرد کارکنان

این دوره به دو شیوه برگزار میگردد:

❑  10روز
❑ چهارشنبهها یک هفته در میان
021-88064098

❑  8روز
❑  2دوره  4روزه خارج از شهر
@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
❑ یادگیری جامع اصول سرپرستی و مدیریت بر اساس مدل شایستگی و اصول سرپرستی در سطح جهانی
❑ کسب روحیه و خصوصیات فکری-رفتاری الزم برای یک سرپرست مدرن و حرفهای
❑ ایجاد نگرش و اعتمادبنفس الزم برای قبول مسئولیت و پاسخگویی در این سمت
❑ درک عمیق تفاوت مدیر و سرپرست با کارشناس

❑ کسب مهارتهای کلیدی مورد نیاز برای سرپرستی ،نظارت و کنترل
❑ کسب پایههای ضروری برای رسیدن به سطوح باالتر مدیریت
❑ افراد شاغل در این حوزه که میخواهند در سطح جهانی و حرفهای کار کنند (نه سنتی)
❑ افرادی که جدیداً به سمتی فراتر از کارشناس ارتقا یافتهاند
❑ افرادی که میخواهند از "نیروی انسانی متخصص" به "سرمایه انسانی مدیر" تبدیل شوند و
توسعه شغلی خود را در ردههای مدیریتی تضمین کنند
❑ افرادی که میخواهند آینده خود را در مدیریت اجرایی متمرکز سازند
❑ شرکتهایی که میخواهند سرپرستانی ماهر ،بهرهور و مسئولیتپذیر برای خود تربیت نمایند

چرا
نجات؟

•
•
•
•
•

به دو روش استاندارد و Residential
شروع از بهمن ماه
همراه با جلسات یادگیری ،خود-ارزیابی و جلسات تمرین عملی
کمک در مدیریت مسیر توسعه شخصی
همراه با ارائه گواهینامه حضور در دوره

•

ایجاد تحول نگرش برای موفقیت در مدیریت

•

ایجاد تحول مهارتی از کارشناس به مدیر

•

ارائه علم روز جهانی در حوزه مدیریت و سرپرستی

021-88064098

@Nejate_kasbokar

www.nejatco.com

شیوه
برگزاری
دوره

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

