اطالعیه آموزشی
(ویژه تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران)
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی ویژه مسئوالن دفاتر تشکلها
(طراحی پاورپوینت ،کار با اکسل پیشرفته ،اصول ارائه کردن موثر)

مدت دوره  16 :ساعت آموزشی
ی الی  ،13شروع از روز 97/08/21
اقتصاد09
روزها و ساعات برگزاری :دوشنبهها ساعت
مدرسان  :آقایان پدرام موسوی و علیرضا اسدی
مخاطبان  :مسئوالن دفاتر و منشیهای تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران

شرکت در کارگاه رایگان است و همراه داشتن معرفینامه از تشکل مربوطه الزامی است.
سرفصلهای آموزشی :
طراحی پاورپوینت :چرا از پاورپوینت استفاده میکنیم؟ ،ساختار طراحی پاورپوینت چیست؟ ،برای ارائه مطلوب یک پاورپوینت باید چه
نکاتی را رعایت کنیم؟ ،نکات فنی یک پاورپوینت موثر چیست؟
کار با اکسل پیشرفته :تنظیم و مدیریت برنامه جلسات با استفاده از اکسل ،مدیریت زمان و فعالیتها با استفاده از اکسل ،ایجاد بانک
اطالعات اعضای تشکل و گزارشگیری با اکسل ،ایجاد بانک مستندات و آرشیو مدارک تشکل با استفاده از اکسل ،تهیه نمودارهای آماری
پیشرفته با استفاده از اکسل ،پیش بینی عضویت و درآمدهای تشکل با استفاده از اکسل
اصول ارائه و پرزنت موثر :نحوه ارائه موثر در ارائه موثر چیست؟ ،سه ویژگی بنیادی در ارائه موثر کدام است؟ ،پیامها در ارائه موثر چه
ویژگیهایی دارند؟ ،عادات افراد موفق در ارائه موثر چیست؟
محل برگزاری خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه اول
خواهشمند است فرم ثبتنام خود را همراه با معرفینامه از طریق نمابر88107762 :
و یا ایمیل Edu@tccim.ir :ارسال کنید.

با توجه به محدودیت ظرفیت کالس براساس تاریخ ثبتنام از سوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد شد
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای :

88107732

و

88107723

تماس بگیرید

فرم ثبتنام دوره آموزشی ویژه مسئوالن دفاتر تشکلها
نام و نام خانوادگی شرکتکننده  .................................................. :کد ملی ............................................ :
مقطع تحصیلی...................................:

رشته تحصیلی......................................... :
نام تشکل ............................................................. :

سمت.................................................... :

آدرس ................................................................................................................................................................. :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس................................... :
آدرس ایمیل ....................................................................................................................................................... :
شماره شناسه ملی تشکل.......................................................................................................... :
تاریخ .......................................................... :
موارد فوق مورد تایید می باشد

امضاء دبیر کل تشکل................................................................ :

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبتنام را به همراه معرفینامه از طریق
نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق

بازرگانی تهران ارسال کنید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس بگیرید
کدفرم:

FR1711/00

