اطالعیه آموزشی
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند

سمینار تغییر نقش سازمانی
مدت دوره  4 :ساعت آموزشی
مدرسین  :آقای کامران فرنیان ،آقای افشین محمد و دکتر حسین گایینی به همراه پخش سخنرانی
خانم دکتر کاترین سندلر
روز و ساعت برگزاری سمینار  :چهارشنبه  97/04/06ساعت  16الی 20
هزینه سمینار برای اعضای اتاق بازرگانی تهران  850.000ریال است.

سرفصلهای آموزشی :


علل موفقیت و عدم موفقیت در تغییر نقش سازمانی



حلقه مفقوده افزایش شانس موفقیت در تغییر نقش سازمانی



از آموزش تا یادگیری



پخش سخنرانی خانم دکتر کاترین سندلر

محل برگزاری :موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران – خیابان وزرا – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه دوم
خواهشمند است مبلغ دوره را به شماره حساب سیبا  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه
آزادگان به نام موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبت نام خود از
طریق نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :ارسال فرمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ ثبت نام ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد
شد
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای :

88107732

1

و

88107723

تماس حاصل فرمایید

فرم ثبت نام سمینار تغییر نقش سازمانی

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :
با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ ثبت نام ازسوی متقاضیان کالس تشکیل
خواهد گردید

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبت نام را به همراه فیش واریز مبلغ دوره از طریق نمابر 88107762 :و یا
ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس حاصل نمائید.
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