
 
 

 

981511151 
 به نام خدا

نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

                sts.seba.ir     030 – 48048تماس:   تلفن                      23افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصرنشانی:  

 00002888324شناسه ملی:    800266762872کد اقتصادی:    0100808100کد پستی:      47847782نمابر :        302، داخلی شریفی: آقای کارشناس مسئول

 

 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 آموزشی سمینار

 "مرکز تماس( ویژه کارکنانفنون مکالمات تلفنی )اصول و "

 
 

 
 

 
 ساعت 4 مدت:

 نهار صرف ؛ به همراه پذیرایی و04الی  7ماه از ساعت آبان 20شنبه پنج زمان برگزاری:
 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل

 بازرگانی و عضو انجمن منابع انسانی ایرانکارشناس ارشد مدیریت  ؛فراهانی صادقآقای  مدرس:
 های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان مرکز تماس و امور مشتریان  شرکت مخاطبین:

 های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان واحد روابط عمومی، ارتباطات و بازاریابی شرکت
 حوزهمندان به این کلیه عالقه

 :سمینارظرفیت 

 

 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  10،0008،2   با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزادشهریه 
 ریال  001،403،3   با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 37/04/78چهارشنبه  روز نام:مهلت ثبت
 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

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

 (Call Center) تمتاس  مرکتز د دار مشتتریان  با ارتباط در مهمی نقش که گوناگون هایسازمان واحدهای مهمترین ازجمله     

های کارگزاری، به علت حساسیت امور این واحد، تسلط کارکنتان آن  های فعال در بازار سرمایه مانند شرکتباشد. در شرکتمی

کل کارگتاهی بتا   های کاربردی در این حوزه در افزایش رضایت و ماندگاری مشتریان بسیار موثر است. این دوره به شت به مهارت

 های آموزشی مرتبط برگزار خواهد شد.کنندگان در بازیهای موردی و ایفای نقش توسط شرکتبررسی نمونه

 تلفنی مکالمه هایمهارت افزایش -0: اهداف دوره      

 مشتری با رابطه ایجاد برای برخورد اولین در خوب تاثیری گذاشتن -3                        

 هافصلسر

 صدا لحن 9 تماس مرکز کارکنان نیاز مورد هایویژگی تشریح 1

 رداریبیادداشت 11 تلفنی مکالمه موفق اجرای جهت الزم ابزارهای 2

 کلمات انتخاب 11 مکالمه پایان و آغاز مدیریت هایتکنیک 3

 خود معرفی نحوه 12 تلفنی مکالمه در مخاطبان شخصیتی تیپ شناسایی 4

 تلفنی مکالمات در نبایدها و بایدها 13 مکالمه در اثربخش ارتباط و کالمی غیر ارتباط هایتکنیک 5

 تلفنی هایتماس در رایج اشتباه 02 14 شاکی مشتریان به گویی پاسخ های تکنیک 6

 عملی کارگاه 15 هیجانی هوش طریق از تلفنی مکالمه در استرس و خشم مدیریت 7

  مشتری تعریف 8


