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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

  آموزشی سمینار

 "اصول و آداب پذیرایی و تشریفات اداری"

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ساعت 4 مدت:

 (به همراه پذیرایی و صرف نهار) 04الی  7اسفندماه؛ ساعت  32پنجشنبه  زمان برگزاری:
 اوراق بهادار ، کانون کارگزاران بورس و23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و عضو انجمن منابع انسانی ایران ؛فراهانی صادقآقای  مدرس:
 پذیرایی و خدمات واحد پرسنل و پشتیبانی واحد کارشناسان مخاطبین:

 ظرفیت دوره:

 

 نام نمایند.نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 30

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 ریال  00،0008،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال  00،0006،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:
 01/03/78چهارشنبه  پایان وقت اداری روزتا  نام:ثبتمهلت 

 sts.seba.ir نشانی از طریق سامانه آموزشی کانون به نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهدوره به شرکت پایان در مدرک:
 

      

 نحووه  .آیدمی شمار به هاشرکت یا هاسازمان شخصیتی وجوه مهمترین از یکی عنوان به اداری تشریفات آداب امروزه     

. اسوت  کوالن  سطح در بازاریابی و دیپلماسی در موثر ایکنندهتسهیل هاشرکت و هاسازمان در تشریفات آداب و پذیرایی

 هایآموزش از همواره توانمندسازی راستای در انسانی نیروی که نمایدمی ایجاب سازمان هر در تشریفات و جایگاه اهمیت

 دارند ارتباط این دربرقراری سزاییبه نقش که شرکت یك خدماتی نیروهای رو این از. باشند برخوردار الزم عملی و نظری

هدف از برگزاری ایون سومینار توانوایی     باشند. داشته کافی اطالعات رسمی تشریفات و مراسم برگزاری نحوه از است الزم

 کارگیری اصول تشریفاتالمی، آشنایی با اصول کلی تشریفات و توانایی بهبرقراری ارتباط با ابزارهای مختلف کالمی و غیرک

  اعم از استقبال، پذیرایی و... است.

 

 های سمینارسرفصل

 استقبال و بدرقه با مشتریان، ارباب رجوع و مهمانان اصول عمومی و تشریفات برگزاری جلسات اداری

 سازی اتاق مدیران، پرسنل و محل جلسات کاریآماده میهماناناصول ارتباطات موثر با مدیران، همکاران و 

 دهی، چیدمان و میزآرایی برای پذیراییسرویس بهداشت فردی )پوشش، ظاهر و ...(

 میوه و...(نحوه حمل سرو غذا و نوشیدنی )چای، قهوه، میوه، آب بهداشت محیط کار

 میز ناهار انواع چیدمان میز پذیرایی و بهداشت تجهیزات و ابزار

 ها و جلسات اداریآوری میز پذیرایی در ضیافتروش صحیح جمع شناخت زبان بدن
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