
دوره

شخصی و کاری مهارت هایتوسعه 
برای شناخت و توسعه خود، افزایش انگیزه و هدفمندی 

شرکت نجات

کسب و کار



سؤال کلیدی که در این 10
:می یابیمدوره پاسخشان را 

یشپانگیزهباوکنیمهدایتراخودمانچطورفعلی،چالشپرمحیطدر
برویم؟

کنیم؟مقایسهکاری ماناهدافباوبشناسیمبهترراخودمانچطور

زندگیوکارپیشرفتبراینفسبهاعتماداهمیت

؟بیاندازیمدوررامؤثرمانغیرعاداتوکنیممتحولراخودمانچطور

کنیم؟ربیشتشغلی وکاریاهدافپیشبردبرایراتمرکزمانوانرژیچطور

م؟کنیشناساییوارزشیابیرامقابلمانطرفپیشرفت،برایچطور

شکلنبهتریبهرااجتماعی مانوشخصیکاری،مختلفاولویت هایچگونه
کنیم؟تعیین

دارد؟رفتارهاییچهخودکاروسازماندررقابتیوشادانسانیک

کنیم؟تدوین(PDP)شخصیتوسعهمیثاق نامهیکخودمانبرایچگونه

مامانعکهکنیمهدایتراآنچطوروچیستماپیشرفتدراحساساتنقش
نشود؟
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پله اول
1جلسه 

ارتباط مؤثر با دیگرانمهارت های

3و 2جلسه 

قیتتوسعه شخصی، تفکر پیشرفت و کسب عادات الزم برای موف

4جلسه 

و مدیریت مسیرهای فکریانعطاف پذیریبدست آوردن فکر باز، 

پله دوم

1جلسه 

مالی شخص و خانوادهبرنامه ریزی

3و 2جلسه 

مدیریت خود و احساسات

4جلسه 

ایجاد تحول فردی و حل تضادهای شخصی و کاری

پله سوم

1جلسه 

مدیریت حسادت و پشیمانی در زندگی

2جلسه 

استقالل شخصی

4و 3جلسه 

PDPتهیه برنامه توسعه شخصی 
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تصمیم بگیریم و بهتر عمل کنیممنطقی تر❑

با دیگران داشته باشیممؤثرتریرابطه ❑

مدیریتی را در قلب زندگی خود قرار دهیم-خودمان را بطور مؤثر مدیریت کنیم و خود❑

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❑

چرا 
نجات؟

نگلستاناتیسایددانشگاهمدیریتمرکزسابقرئیسواستراتژیورهبریپروفسور•
دانشگاه،اطالعاتیسیستمهایدانشکدهسابقرئیسومدیریتیسیستمهایپروفسور•

انگلستانبورنموث
مدیریتعلومبینالمللیانجمنبنیادیعضو•
وی،سازمانمجددمهندسیتحول،مدیریتاستراتژیک،برنامهزمینهدرراهبردیمشاور•

یادگیریوتوانمندسازیروشهای

گیالنینجاتیپروفسور سید صدرالدین 

هفته در میان یک بصورتبرگزارری

شخصیSWOTارزیابی، تمرین عملی و -همراه با جلسات کارگاهی، خود

PDP(Personal Development Plan)همراه با تهیه برنامه توسعه شخصی

امکان حضور همکاران و اعضای خانواده بر اساس موضوع دوره

شرکت کنندگانتخصیص یک مربی در طول دوره به 

شیوه 
برگزاری 

دوره

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❑

داشته باشندهدفمندترو مثبت ترنیروهای می خواهندکه شرکت هایی❑

زندگیوکارمدیریتبراینگرشتحولایجاد•
مؤثرترمدیریتبرایمهارتیتحول•
شخصیتوسعهوتحولبرنامهتهیهبهکمک•
مدیریتحوزهدرجهانیروزعلمارائه•



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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