(ویژه تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران)
هَسسِ آهَزش ٍ تَسؼِ هٌابغ اًساًی اتاق بازرگاًی تْراى ( )ITECCبرگسار هی ًوایذ

دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریسی راهبردی (استراتژیک) در تشکل ها
مدت دوره  8 :ساعت آموزشی
رٍز ٍ ساعت برگساری  :دٍشٌبِّا  99/07/07 ،99/06/31ساػت  14:00الی 18:00
ایي دٍرُ بِ صَرت حضَری ٍ آًالیي برگسار خَاّذ شذ

هذرس  :جٌاب آلای دکتر ػبادی
هخاطبیي  :کلیِ کارکٌاى ٍ ػاللوٌذاى هؼرفی شذُ از تشکل ّا

شرکت در کارگاُ رایگان هی باشذ ٍ ارسال معرفینامه از تشکل هربَطِ الساهیست.
سرفصلهای آموزشی :
 هرٍری بر هباًی ٍ هفاّین هذیریت راّبردی
 آشٌایی با هفاّین تفکر راّبردی
 چرایی ٍ ضرٍرت برًاهِ ریسی راّبردی در تشکل ّا
 تفاٍت ّای برًاهِ ریسی راّبردی در تشکل ّا با سازهاى ّای اًتفاػی
 فرآیٌذ هذیریت راّبردی در تشکل ّا (برًاهِ ریسی ،اجرا ٍ بازًگری )
 آشٌایی با هذل ّای برًاهِ ریسی راّبردی در تشکل ّا
 فرآیٌذ برًاهِ ریسی راّبردی در تشکل ّا
 آشٌایی با ابسارّای هَثر ٍ هَرد استفادُ در برًاهِ ریسی راّبردی
ً تایج هَرد اًتظار از برًاهِ ریسی راّبردی در تشکل ّا
 بررسی ًوًَِ ّای هَفك ٍ هطرح در هذیریت راّبردی

خَاّشوٌذ است جْت شرکت در دٍرُ فرم ثبت ًام آًالیي را از طریك ٍب سایت هَسسِ بِ آدرس  edu.tccim.irتکویل ًوَدُ یا فرم
پیَست را ّوراُ با هؼرفیٌاهِ خَد بِ آدرس ایویل  Edu@tccim.irیا شوارُ ٍ( 09306016054اتس اپ) ارسال ًوائیذ.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  88107732 :و  88107723تماس حاصل نمائید
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