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

دوره آموزشی تفکر سیستمی در مدیریت تشکل ها
مدت دوره  8 :ساعت آموزشی
روز و ساعت برگزاری :دوشنبهها  99/07/14و  99/07/21ساعت  14:00الی 18:00
این دوره به صورت آنالین برگزار خواهد شد

مدرس  :جناب آقای دکتر اولیایی
مخاطبین  :کلیه کارکنان و عالقمندان معرفی شده از تشکل ها

شرکت در کارگاه رایگان می باشد و ارسال معرفینامه از تشکل مربوطه الزامیست.
سرفصلهای آموزشی :
 تاریخچه پیدایش در مدیریت تشکل ها
 ارتباط نظریه تفکر سیستم ها و تفکر سیستمی
 مبانی تفکر سیستمی ( اصول پیش فرض ها ،محیط و چرایی پیدایش )
 چگونگی بیان تفکر سیستمی در تشکل ها
 حدود تفکر سیستمی در تشکل ها
 انتظارات و نتایج حاصل از تفکر سیستمی در تشکل ها
 تکنیک ها و روش های بکارگیری تفکر سیستمی
 بررسی نمونه های موفق
 بکارگیری تفکر سیستمی در فضای تشکل ها و انجمن ها

خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را از طریق وب سایت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتکمیل نموده یا فرم
پیوست را همراه با معرفینامه خود به آدرس ایمیل  Edu@tccim.irیا شماره ( 09306016054واتس اپ) ارسال نمائید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  88107732 :و  88107723تماس حاصل نمائید
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