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کنیم  میر ر   به شما کمک میی 
.بهتری شو ر



.مر ران بمش از آنی که می پنرار   در عملکرد تم  ها موثرنر
مهارت های نرم از جنس شنمرن، همرلی کردن، بازخورد دادن، ا جاد انگمزه، 

.مر ران برتر را از سا ر مر ران جرا می کنر... تم  سازی، تفو ض اختمار و



4

خودفعالمتآغاز نهایسالدرمر رعنوانبه▪
.هستمر

هنوزمر ر تیمختلفمنابعمطالعهوجودبا▪
.کنمرشروعبا رکجاازدانمرنمی

مر ر تیمشاغلدرراخودایحرفهانرازچش ▪
.ا رکردهترسم 

راخودانسانیومر ر تیمهارت هایخواهمرمی▪
.دهمرتوسعه

و در  ک عبارت

.خواهمر مر ر بهتری شو رمی

های آموزشی  دوره
های نرممهارت

برای شما مناسب 
:است اگر



آموزش گام به گام 
و کاربردی

دقمقه418
آموزش غمرحضوری 

.ماژول5در قالب 

های نرمهای آموزشی غمرحضوری مهارتدوره



هاعناو ن دوره

مهارت قرردانی مهارت شنمرنمهارت بازخورد مهارت تم  سازی

دقیقه84: درس5دقیقه107: درس6 دقیقه52: درس4دقیقه91: درس6

4ماژول  3ماژول  2ماژول  5ماژول 1ماژول 

مهارت تفو ض اختمار

دقیقه84: درس4



هامعرفی سرفصل دوره



1 مهارت تم  سازیاصول کار تممی

های مکملتعممن نقش

بوم تم 

پا ش عملکرد تم 

2

3

4

5 ها ی برای بهبود عملکرد تم فعالمت

6 دقمقه107: درس6موانع کار تممی را بشناسم 



1 مهارت بازخوردچرا بازخورد دادن مه  است؟

گمر  ؟دهم  و نمیچرا بازخورد نمی

بازخورد چه چمزی هست و چه چمزی نمست؟

های بازخوردمرل

2

3

4

5 چطور بازخورد بگمر  ؟

6 دقمقه91: درس6.وقت اقرام است



1 معجزه قرردانی
مهارت قرردانی

چگونه قررتمنرانه تحسمن کنم 

ها ی برای قرردانیا ره

.وقت اقرام است

2

3

4

دقمقه52: درس4



1 چرا تفو ض اختمار مه  است؟
مهارت تفو ض اختمار

(گام به گام)چطور تفو ض کنم ؟

مممون روی شانه کمست؟

راهکارها ی برای توانمنرسازی

2

3

4

دقمقه84: درس4



1 مهارت شنمرنچرا شنمرن مه  است؟

سطوح شنمرن

کنم ؟چرا خوب گوش نمی

شنونره بهتری شو  

2

3

4

5 ها ی برای بهتر شنمرنتمر ن
دقمقه84: درس5



یک جلسه پرسش و 
پاسخ رایگان با 

مدرس

دریافت ابزارها و 
های مورد نیازفرم

. 

آموزش کاربردی و 
تجربه محور

گواهینامه 
پایان دوره

هاهای برجسته دورهو ژگی



This is a sample text. Insert your desired text 

here. This is a sample text. This is a sample 

text. 

سونیا جاللی: مدرس

جاللی بیش از یک  ههکا اسکه دکا هر  کوز       سونیا
. دمدیریه منابع انسانی مشکوو  عاالیکه مکی با ک    

انجککاک دککار اجرایککی هر ن ککش هککاز م   کک   ککوز     
مککدیریه منککابع انسککانیر مشککاار  بککا سککازما  هککاز 
م    ر ایفاز ن ش با عنکوا  دکوو ا ساسکیب ا    
سککایه ادککاهمی س ممککی مککدیریه منککابع انسککانی
ب شککی از عاالیککه هککاز از ککی سککا  هککاز ا یککر    

بناز نگرش از هر ارائا  کدما  هر  کوز    . می با د
ار مدیریه منابع انسانی باار بکا را  ا عرهیکه اهک هک   

.عراز سیس م ها اسه



پرسش و
پاسخ با مررس

مراجعه به سا ت آکادمی  
تخصصی مر رت منابع  

انسانی

شروع

پا ان

شروع 
سفر  ادگمری

نحوه ثبت نام

انتخاب، خر ر و در افت 
ها به صورت ا نترنتیدوره

ها در سازماناجرای مهارت



ا ها و  در صورت نماز به کسب اطالعات بمشتر در خصوص خر ر و در افت دوره
.در واتساپ در ارتباط باشمر09011771504نماز به پشتمبانی با شماره 



هر ارسباط بمانیم

26768266-021

Sonya.jalali@gmail.com

www.hrmacy.ir

09011771504

hrmacy.ir



آکادمی تخصصی مر ر ت منابع انسانی
ای شرنمسمر حرفه


