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کارگاه آموزشی اصول ،فنون و ابزار مصاحبه استخدامی
پنجشنبه  41دی  4316ـ از ساعت  0338الی 46338
محل برگزاری :تهران (نشانی دقیق محل برگزاری هر دوره روز قبل از برگزاری دوره به اطالع شرکتکنندگان محترم خواهد رسید).

 شرح دوره

 اهداف دوره

مديريت و رهبری كاركنان از چالش های مديران در سازمان هاست .هر

معرفي مباني استخدام

قدر كاركنان مناسب تر باشند ،مشكالت مديران در كنترل و اداره

معرفي روش های انتخاب ،جذب و مصاحبه داوطلبان استخدام

مجموعه كاری از بعد منابع انساني ساده تر خواهد بود و برعكس
كاركنان نامناسب مي توانند موجب هدر دادن وقت و فرصت های زيادی

 رئوس مطالب دوره

شوند .نقطه آغاز بحث های مربوط به منابع انساني در سازمان ها ،جذب

تشريح فرآيند استخدام در شركتهای موفق دنيا ()Best Practice

و استخدام كاركنان است و كنترل اين فرآيند مي تواند مشكالت

منابع شناسايي نيرو

سازمان ها را در آينده كمتر كند .از اين رو استخدام و جذب افراد

تحليل آگهي استخدام و مرور چند آگهي استخدام

مناسب از اولويت های كاری مديران در حوزه منابع انساني است.

روش های ارزيابي رزومه ها

برای استخدام روش های متعددی وجود دارد ،انواع تست های روان

آماده سازی قبل از مصاحبه

شناسي يا رفتاری ،آزمون های عملي و مصاحبه ها ،روش های

تكنيك های مصاحبه

پيشنهادی برای انتخاب افراد مناسب هستند .كارايي اين ابزارها زماني

مروری بر انواع تست های روانشناسي و كارايي تست ها

خواهد بود كه بدانيم از اين ابزارهای چگونه و به چه منظوری استفاده

معرفي تكنيك های مصاحبه

كرد.

زبان حركات بدن در مصاحبه

كارگاه آموزشي اصول ،فنون و ابزار مصاحبه استخدامي ،از جنبه های

نكات مهم و كليدی در مصاحبه استخدامي

مختلف به موضوع استخدام و جذب مي پردازد و ابزارهای مناسب برای

شاخص های طاليي در فرآيند استخدام

شناسايي نيرو (مانند آگهي استخدام) و ارزيابي متقاضيان را معرفي مي

نمايش فيلم مصاحبه استخدام

كند.

تمرين مصاحبه استخدام
نگهداشت نيروی انساني

 مخاطبان دوره

 مدرس دوره :آقای مهندس شهرام کریمی

مديران و كارشناسان مرتبط در فرايند جذب و استخدام

با  40سال سابقه كار در حوزه جذب و استخدام
دارای مدرک كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك و ريسك از دانشگاه
برلين و مدرک كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه شريف

در صورت نیاز می توانید با شماره  668 38 176ـ ( 824ساعت  9صب ح تا  5بعدازظهر) تماس بگیرید .
برای ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایید.

شرایط و روش ثبت نام در کارگاه آموزشی اصول ،فنون و ابزار مصاحبه استخدامی ( 41دی )4316
هزينه ثبتنام
روش پرداخت
تخفيف گروهي
شرايط انصراف يا عدم
حضور در دوره
شرايط ثبتنام قطعي

روش ثبتنام قطعي

روش اطالعرساني
محل دوره

 278 ،888تومان ( شامل شركت در دوره ،جزوه ،پذيرايي ناهار و ميانوعده و گواهي حضور در دوره)
قابل واريز به شماره حساب  257-0888-44675671 -4يا شماره كارت  5822214836451770بانك پاسارگاد
(شبا  )IR718578825708844675671484در وجه آقای مجيد اميدوار ،مدير سايت راهكار مديريت
 6 - 1نفر 48 3درصد ؛  48- 7نفر 45 3درصد ؛ بيش از  48نفر 28 3درصد
 - 4پس از واريز وجه ،در صورت اعالم انصراف از شركت دوره تا  3روز پيش از تاريخ دوره ،مبلغ واريز شده با كسر  48درصد بازگردانده
ميشود .در غير اين صورت ،ثبتنام قطعي تلقي مي شود و هيچ مبلغي بازگردانده نخواهد شد.
 - 2در صورت عدم حضور در دوره ،هيچ مبلغي بازگردانده نخواهد شد و همچنين گواهي حضور در دوره ارائه نميشود.
 - 4ثبتنام قطعي منوط به پرداخت هزينه ثبتنام (حداقل  21ساعت پيش از برگزاری دوره) است.
 - 2با توجه به محدود بودن ظرفيت دوره ،اولويت با افرادی است كه زودتر وجه ثبتنام را پرداخت كرده باشند.
 - 3ارسال فرم ثبتنام به تنهايي و بدون پرداخت ،هيچ اولويت و حقي برای رزرو يا شركت در دوره در بر نخواهد داشت.
برای ثبت نام قطعي ،لطفاً چهار گام زير را به ترتيب انجام دهيد3
 - 4واريز يا انتقال هزينه ثبت نام به حساب اعالم شده (قبل از پرداخت  ،با تماس با راهكار مديريت ،از وجود ظرفيت دوره مطمئن شـويد)
 824 - 66838176ساعت  1صبح تا  5بعدازظهر
 - 2چاپ اين صفحه  ،مطالعه همه شرايط آمده در اين برگ و تكميل فرم ثبتنام و امضای آن
 - 3چسباندن فيش واريزی يا انتقال روی همين برگ ،پايين فرم ثبتنام
 - 1ارسال اين برگ به ايميل  rahkar90@gmail.comيا تلگرام  81416187672يا فكس به شماره  66861315ـ ( 824پس از ارسال به
راهكار مديريت ،لطفاً تماس بگيريد و از دريافت آن مطمئن شويد) ( 824 - 66838176ساعت  1صبح تا  5بعدازظهر)
روز قبل از برگزاری دوره ،حدود ساعت  44صبح ،يك فايل شامل راهنمايي و كروكي محل برگزاری ،به ايميل شركتكنندگان ارسال
مي شود و ارسال آن از طريق پيامك نيز اطالع داده خواهد شد.
فرم ثبت نام کارگاه آموزشی اصول ،فنون و ابزار مصاحبه استخدامی ( 41دی )4316

نام و نام خانوادگی

کد ملی

تلفن

فکس

تلفن همراه
ایمیل شرکتکننده
ایمیل تخفیفگیرنده
نام سازمان
نوع فعالیت سازمان

 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

اينجانب آقای /خانم  .................................................................................به عنوان
مهر و امضاء
شركتكننده /مسئول ثبتنام دوره ،همه شرايط باال را مطالعه كرده و ميپذيرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال

