موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی آنالین کوچینگ ویژه مدیران
مدت دوره  71 :ساعت
مدرس :جناب آقای دکتر آسیاچی
روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه ها از ساعت  71:77الی 87:77
شروع دوره7277/77/82 :
شهریه دوره  78.377.777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :


توانمندسازی کارمندان و ویژگی های افراد توانمند



اصول آموزش و یادگیری مؤثر



تشریح مهارت های ارتباطی در آموزش و یادگیری



تشریح مفهموم مربیگری(کوچینگ) و تعاریف آن



حوزه عملکرد مربیگری و انواع مربیگری و اصول مربیگری



مراحل مربیگری(کوچینگ)



اهمیت ،دالیل نیاز و رشد مربیگری(کوچینگ)



اهداف مربیگری(کوچینگ) و برنامه ریزی برای مربیگری



تشریح مدلهای فرایند مربیگری(کوچینگ)



شیوه های نوین مربیگری(کوچینگ) اثربخش



مفهوم و تعریف منتورینگ



تفاوت منتورینگ(مشاوره) با مربیگری(کوچینگ)



مراحل استقرار منتورینگ



نقش ،ویژگی ها و مهارتهای یک منتور(مشاور) حرفه ای
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.

جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین کوچینگ ویژه مدیران

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

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

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777821871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66721180یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

