
توسعه ایدوره آموزشی و 

سرپرستان و مدیران جدید
«مهارتی-نگرشی»

شرکت نجات

کسب و کار



دورهسرفصل های

www.nejatco.com     @Nejate_kasbokar 88064098-021

1
تغییر تفکر، نگرش و 

مسئولیت از کارشناس 
مدیر/ به سرپرست

2
و هدفگذاری

برنامه ریزی

3
مدیریت زمان و افزایش 

واحدبهره وری

4
تصمیم گیری و تفویض 

اختیار

6و 5
ارتباطات و رفتار کاری 

حرفه ای

7
حل مسئله و حل 
تضادهای کاری

8
نظارت و کنترل 
عملکرد کارکنان

9
ایجاد انگیزه و تحول در 

خود و کارکنان

10
تیم سازیو مربی گری

:می گردداین دوره به دو شیوه برگزار 

روز10❑
یک هفته در میانچهارشنبه ها❑

روز8❑
روزه خارج از شهر4دوره 2❑
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طح جهانیاصول سرپرستی و مدیریت بر اساس مدل شایستگی و اصول سرپرستی در سجامعیادگیری ❑
حرفه ایبرای یک سرپرست مدرن و رفتاری الزم -روحیه و خصوصیات فکریکسب ❑
برای قبول مسئولیت و پاسخگویی در این سمتالزم اعتمادبنفسایجاد نگرش و ❑
تفاوت مدیر و سرپرست با کارشناس درک عمیق ❑
مورد نیاز برای سرپرستی، نظارت و کنترلکلیدی مهارت هایکسب ❑

برای رسیدن به سطوح باالتر مدیریتضروری پایه هایکسب ❑

چرا 
نجات؟

نگلستاناتیسایددانشگاهمدیریتمرکزسابقرئیسواستراتژیورهبریپروفسور•
دانشگاه،اطالعاتیسیستمهایدانشکدهسابقرئیسومدیریتیسیستمهایپروفسور•

انگلستانبورنموث
مدیریتعلومبینالمللیانجمنبنیادیعضو•
وی،سازمانمجددمهندسیتحول،مدیریتاستراتژیک،برنامهزمینهدرراهبردیمشاور•

یادگیریوتوانمندسازیروشهای

گیالنینجاتیپروفسور سید صدرالدین 

Residentialبه دو روش استاندارد و •

ارزیابی و جلسات تمرین عملی-با جلسات یادگیری، خودهمراه •
کمک در مدیریت مسیر توسعه شخصی •
همراه با ارائه گواهینامه حضور در دوره•

شیوه 
برگزاری 

دوره

(نه سنتی)کار کنند حرفه ایدر سطح جهانی و می خواهندافراد شاغل در این حوزه که ❑
یافته اندافرادی که جدیداً به سمتی فراتر از کارشناس ارتقا ❑
ل شوند و تبدی"سرمایه انسانی مدیر"به "نیروی انسانی متخصص"از می خواهندافرادی که ❑

مدیریتی تضمین کنندرده هایتوسعه شغلی خود را در 
آینده خود را در مدیریت اجرایی متمرکز سازندمی خواهندافرادی که ❑
یت نمایند برای خود تربمسئولیت پذیرو بهره ورسرپرستانی ماهر، می خواهندکه شرکت هایی❑

مدیریتدرموفقیتبراینگرشتحولایجاد•

مدیربهکارشناسازمهارتیتحولایجاد•

سرپرستیومدیریتحوزهدرجهانیروزعلمارائه•



سازمان هاویژه دوره هایبرگزاری 

شرکت نجات این آمادگی را دارد که دوره را ویژه شرایط سازمان شما و 

.سفارشی طراحی و برگزار نمایدبصورت

شرکت نجات کسب و کار جهانی

5،واحد96،پالک37یوسفآباد،خیابان
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