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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "(2آیین نگارش مکاتبات اداری )کد"

 
 

 
 

 
 مدت:

 زمان برگزاری:

 ساعت 4
 ؛ به همراه پذیرایی و صرف نهار04الی  7ماه از ساعت آذر 01 جمعه

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو انجمن منابع انسانی ایران ؛فراهانی صادقآقای جناب  مدرس:

 ؛های کارگزاری و نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ؛ها و موسساتمدیران و کارشناسان سایر شرکت
 حضور در این سمینارمندان به تمامی عالقه 

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  30 :سمینارظرفیت 
 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 :شهریه اعضا

 02/07/74شنبه چهار روز تا 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 دوره به شرکت پایان در مدرک:
 

 

 

     

هاای اداری اسات.   طریاق نوشاته  های سازمان، ایجاد ارتباطاات رسامی از   ترین ابزارهای رسیدن به هدفیکی از مهم     

هاای  لاذا یکای از راه   مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شاد. 

ها، بررسی نوشاتارهای اداری اسات کاه بیاانگر میازان تدصاش، داناد و کااردانی         یافتگی سازمانبررسی میزان توسعه

 ت.کارشناسان و مدیران آن سازمان اس

 هافصلسر

1 
انواع ارتباطات کالمی و  -آیند ارتباط آشنایی و شناخت فر

 شرایط ارتباط موفق -غیرکالمی 

 های اداریبررسی اندازه نوشته 11

 های اداریویراید نوشته 11

 های اداریپردازش نوشته 12 شناخت ارتباط نوشتاری 2

 نویسیواژگان و جملهکاربرد نادرست  13 اهمیت و آثار مکاتبات 3

 نویسینگاری و رعایت درستهای نادرست در نامهشناخت واژه 14 تعریف سند؛ ارکان و انواع آن 4

 شناخت و تعریف نامه اداری به عنوان یک سند 5
15 

ها و نقد آنها در زیبانگاری و تعریف و کاربردهای نشانه

 چگونگی تهیه و تنظیم نامه اداری 6 به مداطبسازی و تاثیرگذاری در کالم و رساندن پیام خالصه

 های اداریاجزا و ارکان نامه 7
16 

 شناخت صورتجلسه و نوع سازماندهی و تشکیل 

 های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنهاانواع نامه 8 عرفی انواع صورتجلسهمجلسات و 

 نامههای درست تدوین و تنظیم انواع بددشیوه 17 های اداریمراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه 9
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