
  

 

1397های آموزشی لیست دوره  

شرکت نجات   



 

نجاتایتوسعهحرفههاییادگیریکارگاه


وکار  ایم که موفق شدن در کسب همه متوجه شده

؛ شود سال به سال دشوارتر می

کشورمان با سرعت در  فضای

های جدید  و فرصتحال تغییر 

ها و  و مدیران نیاز به قابلیت ،استدر حال ظهور 

 های کامالً جدیدی برای موفقیت دارند....... نگرش

 وکار نوسازی کنید! با تیم نجات همراه شوید و نگرش خود را به کسب

 

بازار های ما بر اساس استانداردهای سطح جهانی طراحی شده تا به شما در موفقیت در  دوره

 Action Learningروش همگی به  1397های نجات در سال  دوره رقابتی کمک کند.

در هر جلسه ارائه شده و با کمک صورت کاربردی ه مفاهیم روز مدیریتی ب :دونش می برگزار

تا بتوانید با  را بصورت تجربی درک خواهید کرد آنها، و مباحث در طول دوره ها تمرین

  .نمایید پیادهموفقیت در محیط کار 

ها نیز ما را در کنار خود خواهید  جدید که پس از حضور در دوره یبا روش !همراه شما هستیم

حضور در دوره چه  هایتان بعد از یادگیریتجربه شما در بکارگیری  با هم ببینیم کهتا  دید،

 مدیریتی شما را ارتقا دهیم. های قابلیت بوده؛ و با هم

Be a 

Winner! 

 سال جدید

نگرش  
 جدید

شرایط 
 جدید



 

کارکنید!شایستهکنید،درهرسطحمدیریتیکهکارمی

سطحیادگیریخودراانتخابکنید.



 
 

 دوره های

 مدیران 

 ارشد

دوره های تخصصی مدیران  
 میانی

 دوره سرپرستان شایسته



 

مدیرانارشدهاییادگیریتخصصیکارگاه

وضعیت باید به صورت راهبردی و فراسازمانی بیاندیشند و  ،مدیران ارشد راهبران یک سازمان هستند

 حال سازمان را به سمت وضعیت آینده آن سوق دهند. 

دورهویژهاعضایهیئتمدیره

اعضای هیئت مدیره نقش نظارتی و حاکمیتی مهمی بر عهده دارند. دوره اعضای هیئت مدیره با تعداد 

 شود: کننده محدود و به صورت زیر برگزار می شرکت

گذاریهزینهسرمایهاستادمدتدورهعنواندورهسطح

هیئت

مدیره

هیئت مدیره پیشرو به عنوان 

 عامل توسعه و نوآوری

  دورۀ 4

 روزه 2
 ساعت( 64)

پروفسور 

 نجاتی

های  )به عالوه هزینهتومان  4.000.000

residential )در صورت تمایل 

 باشد می% تخفیف 5مشمول  96ثبت نام تا پایان سال 

زمانبندی

دوره
(هاوجمعهها)پنجشنبه

فروردین
ت 

اردیبهش
 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
 

 روز 2 - روز 2 - روز 2 - روز 2


دورهویژهمدیرانعامل
و مسئول  ، راهبر درونیسازمان ۀمدیران عامل در کنار وظایف قانونی که بر عهده دارند، نمایند

و به صورت زیر کننده محدود  باشند. این دوره با تعداد شرکت سازی برنامه استراتژیک شرکت می پیاده

 شود: برگزار می

گذاریهزینهسرمایهاستادمدتدورهعنواندورهسطح

مدیرعامل

ای و مقتدر:  مدیرعامل حرفه

 ایجاد سرمایه و مدیریت توسعه

  دورۀ 4

 روزه 2
 ساعت( 64)

پروفسور 

 نجاتی

های  )به عالوه هزینهتومان  4.000.000

residential )در صورت تمایل 

 باشد % تخفیف می5مشمول  96ثبت نام تا پایان سال 

زمانبندی

دوره
ها(هاوجمعه)پنجشنبه

ت
اردیبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
آبان 
 

 روز 2 - روز 2 - روز 2 - روز 2

 



 

میانیمدیرانیادگیریتخصصیهایکارگاه

ترکیبی از رویکردهای مدیریتی و تخصصی را باید رده مدیریت میانی  ؟!یا مدیرهستید معاون 

های تخصصی زیر را برای  به کار گیرد تا سازمان به اهداف خود برسد. شرکت نجات دوره

نماید: مدیران میانی برگزار می

گذاریهزینهسرمایهاستادمدتدورهعنواندورهسطح

مدیرمنابع

انسانی

وری  شناخت، توسعه و بهره

 انسانی های سرمایه
 روز 8

پروفسور نجاتی و 

 مهندس کرمی
 تومان 2.400.000

 مدیرکارخانه،

قائممقامویا

مدیرعامل

راهبری و مدیریت موثر 

 های تولیدی کارخانه
 روز 3

پروفسور نجاتی و 

 مشاور براتی
 تومان 1.140.000

مدیرمالییا

مدیرعامل

 ،مدیریت قیمت تمام شده

افزایش نقدینگی و مهندسی 

 مالی

 روز 4
پروفسور نجاتی و 

 مشاور براتی
 تومان 1.400.000

مدیرخدمات

پسازفروش

ایجاد و مدیریت رقابتی 

 خدمات پس از فروش
 روز 4

پروفسور نجاتی و 

 مشاور براتی
 تومان 1.400.000

مدیرفروشو

مدیریا

مارکتینگ

افزایی مارکتینگ و فروش،  هم

 برند و کانال توزیع
 روز 6

پروفسور نجاتی و 

 دکتر رازقی

 )استراتژی(

 تومان 2.100.000

 

 به صورت تور اقامتیها خارج از تهران  در صورت نیاز و تمایل به برگزاری تعدادی از دوره، 

 باشد. کنندگان می عهده شرکت هزینه امکانات اقامتی و رفت و آمد بر

 ریزی و برگزار  های تخصصی مدیران میانی در صورت رسیدن به حد نصاب برنامه کلیه دوره

 خواهد شد.

  باشد. % تخفیف می5مشمول  1396ثبت نام تا پایان سال 

 



 

تخصصیسرپرستانهاییادگیریکارگاه

 دارند:بر عهده جداگانه  کامالًسه نقش ها  و مدیران خط مقدم در شرکتستان سرپر

 کند، نقش عملیاتی که جریان کار را جهت برآوردن اهداف تولید و کیفیت مدیریت می .1

 ،تیم را داردتشویق، پشتیبانی و انگیزش  وظیفه نقش رهبری که .2

 نقش ارتباطی دوطرفه بین مدیران باالسر و نیروهای کار. .3

دوره کند.  تر می سرپرست را پیچیده کاراین سه نقش باید به صورت همزمان اجرا شوند و این 

 شود: سرپرستی نجات به صورت زیر برگزار می

عنواندورهسطح
مدت

دوره
گذاریهزینهسرمایهاستاد

سرپرستان

های  مهارتها و قابلیت

سرپرستان بر اساس مدل 

 شامل: شایستگی اروپا

 هدفگذاری -

 ریزی و مدیریت زمان برنامه -

 توسعه تیم -

 مدیریت روابط مؤثر -

 مدیریت ارتباطات -

 مدیریت عملکرد -

 انگیزش و توسعه -

 روز 7
پروفسور نجاتی و 

 تیم
 تومان 2.450.000

زمانبندی

دوره

ت
اردیبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
آبان 
آذر 
 

 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 - روز 1 روز 1 روز 1

  ها خارج از تهران به صورت تور اقامتی، هزینه امکانات  نیاز و تمایل به برگزاری تعدادی از دورهدر صورت

 باشد. کنندگان می اقامتی و رفت و آمد بر عهده شرکت

  باشد. % تخفیف می5مشمول  96ثبت نام تا پایان سال 

 



 

هاییادگیریتوسعهشخصینجاتکارگاه

و در موفق به عنوان یک انسان،  همچنینکار و زندگی! همه نیاز داریم به عنوان یک شاغل و 

مهم و  ،یاندازه کارباشیم. فراگیری و بکارگیری مفاهیم مدیریت شخصی به  اوضاع کنترل

 کننده موفقیت کلی ماست. تعیین

 اولویت دهید! به خودتانهای توسعه شخصی نجات،  با شرکت در دوره

هزینهسرمایهگذاریاستادمدتدورهدورهعنوان

 سازی توسعه شخصی تدوین و پیاده

 PDP برنامه مدون طراحی و
 تومان 700.000 پروفسور نجاتی روز 2

 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1 شناخت و مدیریت تضادهای کاری و شخصی

 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1 انگیزه دادن به خود و اطرافیان خود

 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1 راهبری و مدیریت فکر برای اجرای موفق

 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1 ساعت زمان 8ساعت کار در  12مدیریت 

بندی  مدیریت و کاهش استرس با اولویت

 ها فعالیت
 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1

 تومان 700.000 پروفسور نجاتی روز 2 قهرمان کنیم زندگیدر کار و خودمان را 

 تومان 350.000 پروفسور نجاتی روز 1 فهم اقتصاد خانواده

 

 



 

بانجاتدرهرزمانوهرمکانیادگیری

های حضوری  در دوره شرکتهمیشه باید یاد بگیریم و دیدمان را تازه نگه داریم. اگر به هر دلیلی امکان 

ببینید، و زمان و سرعت  DVDهای برگزار شده را به صورت   ای از دوره چکیدهتوانید  را ندارید، می

 را به سلیقه خودتان تنظیم کنید! تان  یادگیری

های ارزیابی  و همچنین طرحشیوه استفاده از آنها  ،محصوالت آموزشیانتخاب  درشویم  خوشحال می

 .مشاور شما باشیمها DVDیادگیری 

پکیج

 راهبردی
پکیجفروش

ایحرفه  
پکیجمدیران

 ارشد

پکیج

 سرپرستان

پکیجمدیریت

 پایه

  

  

 

 

 
 

DVDعدد10 DVDعدد10 DVDعدد14 DVDعدد12 DVDعدد10
برنامه ریزی و  

 طراحی استراتژی با

   2و  1 رویکردی نوین

 1 هدفگذاری رقابتی 

 2و 

اصول استراتژی در  

 مدیریت منابع انسانی

رفتار فروشنده  

 ای حرفه

های کلیدی  مهارت 

ای بازار آزاد فروش بر

 2و  1 رقابتی

 روانشناسی فروش 

 روانشناسی مذاکره 

 

مدیریت و هدایت  

های تحول و   پروژه

 بهبود سازمان

مدیریت بر اساس  

 RBMنتایج 

تشخیص خوب، بد  

 و زشت کارکنان

 وکار کنترل کسب 

ایجاد انگیزه در  

 مشتریان

تبدیل تفکر  

راهبردی به نتایج 

 راهبردی

 تحقق آرزوها 

ریزی و  برنامه 

سازماندهی زمان و کار 

 برای زیرمجموعه

ایجاد و حفظ  

 ارتباطات مؤثر کاری

گری و توسعه  مربی 

 های درون واحدی تیم

گیری و  اندازه 

 مدیریت عملکرد

ایجاد و حفظ روابط  

مؤثر با مدیران ارشد و 

 مشتریان

گیری و  ایجاد، اندازه 

حفظ انگیزه و یادگیری 

 در خود و دیگران

ظهور و مدیریت  

 وکار  کسب مدل جدید

 کار تیمی 

 مدیریت دگرگونی 

گیری مؤثر و  تصمیم 

 تفویض اختیار

های مدیریت  ظرافت 

 استرس

 مراجعه فرمایید. سایت نجات آموزشیقسمت محصوالت لطفاً به  DVDبرای اطالعات بیشتر در مورد محتوا و قیمت هر * 

http://www.nejatco.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.nejatco.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.nejatco.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.nejatco.com/%d9%87%d8%af%d9%81%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.nejatco.com/%d9%87%d8%af%d9%81%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.nejatco.com/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://www.nejatco.com/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://www.nejatco.com/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
http://www.nejatco.com/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
http://www.nejatco.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
http://www.nejatco.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
http://www.nejatco.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
http://www.nejatco.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
http://www.nejatco.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
http://www.nejatco.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
http://www.nejatco.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87/
http://www.nejatco.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87/
http://www.nejatco.com/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1/
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