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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی

"اصول و مبانی مدیریت دفاتر مدیران عامل"
مسئولین دفاتر (رئیس دفتر) به عنوان قلب تپنده یک دفتر ،شرکت و اداره به شمار میآید ،چراکه تمام امور دفترری را
برنامهریزی و سازماندهی میکند و به نوعی میتوان گفت که کار منشیگری را هم بر عهده دارد ولی با مسئولیت بیشتر!
سرفصلها
1

مسئولیتپذیری و امانتداری

7

نظام آراستگی دفترکار

2

انواع مشتری و CRM

8

چگونگی تنظیم قرار مالقات

3

روابط اداری و ارتباطات کارکنان

9

گردهماییها و همایشها

4

اصول و فنون مذاکره و زبان بدن

11

دبیری جلسات و تهیه و تنظیم صورتجلسه

5

برنامهریزی و مدیریت زمان

11

اصول و مبانی نامهنگاری و گزارشنویسی

6

پاسخگویی تلفنی و بایگانی مکاتبات

مدت:
زمان برگزاری:
محل برگزاری:
مدرس:
مخاطبین:

ظرفیت سمینار:

 4ساعت
جمعه  07مهرماه از ساعت  7الی 04؛ به همراه پذیرایی و صرف نهار
خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آقای صادق فراهانی؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو انجمن منابع انسانی ایران
مسئولین دفتر مدیران شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای بازار سرمایه؛
مسئولین دفتر مدیران سایر شرکتها و نهادها؛
کسانی که تمایل به فعالیت در این سمت را دارند
 30نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،610،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،828،100ریال
تا روز چهارشنبه 74/08/08

مهلت ثبتنام:
نحوه ثبتنام:
مدرک:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای شریفی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

