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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "فرآیندهای مدیریت منابع انسانی"

 
 

 
 

 ساعت 4 مدت:

  22الی  61ماه؛ ساعت اسفند 22 چهارشنبه زمان:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 22افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ؛ کارشناس ارزیابی و منابع انسانیآقای علی حیدری مدرس:

 کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛ یانسان منابع رانیمد و رهیمد أتیه یاعضا عامل، رانیمد :سمینار مخاطبان

 ؛فعال در اقتصاد ایرانهای سایر شرکت یانسان منابع رانیمد و رهیمد أتیه یاعضا عامل، رانیمد

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  22 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  22،2221،6 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 22،2222،6 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 61/62/79 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت سمینار پایان در  :مدرک

 

 رو،یی ن تی ار   و اسیخد ا   حیصی   نی  یآفر ، انسیان  منیاب    یریمی   یهیا برنامی   بیا  رانیمی   ی آشینا این سمینار آموزشی  هتی         

 شیخر یب یسیودآور  یبیرا  کارکنیان  پیرور    چگیونگ  و  انسیان  منیاب    یریمی   ب ی   در آن یکارکردهیا  و پرداخی   نظیا   بیر  تسلط

طراحیی  شیی ت اسیی د ایاییاد توانییای  در سییازمان بییرای هییو  کارکنییان مییاهر و مخشتیی  و بییاانگی ت، آمییوز  کارکنییان و    سییازمان در

 های ارتقای شغل  و بتبود کارای و انگی   کارکنان از اه اف برگ اری این سمینار اس دفراهم کردن مسخمر فرص 

 هاسرفصل

 یانسان یهاهیسرما تیریمد یدهاینبا و دیبا و هاشاخص 7 کار انیمتقاض دیجد نسل شناخت 1

 عملکرد تیریمد 8 روین جذب یهاروش 2

 تیریمد عملکرد 9 مصاحبه یهاروش 3

 کارکنان تیرضا و زشیانگ 11 یاستخدام یزمونهاآ کارکرد 4

 روین نگهداشت 11 یاستخدام یهاروش 5

 عملکرد یابیارز 12 شغل شرح و فیوظا شرح 6
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