ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه در
آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﺎﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۷
ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺎرس در ﺗﺎرﯾﺦ
 29و  30آذرﻣﺎه  97در ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪرس اﯾﻦ دوره ﻫﻤﭽﻮن دورهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »رﻗﺺ ﻋﻘﺎبﻫﺎ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻓﻘﻂ اﺑﺰاری ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﺤﯿﺢ ارﺗﺒﺎط

و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ
اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدن در ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﻓﺮاد و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و
ﺳﺒﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮک
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۷۳ﺑﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﯿﺪری ،ﭘﺪر ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  29و  30آذرﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه در ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه و اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ،رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ،آﻧﭽﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻨﺎع
ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﻘﺶ  EQدر ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و … ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی ،ﻣﺪرس و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دوره در ﺧﺼﻮص ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﮔﻔﺖ :اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه و ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﯽ از ﭘﻮلﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ

اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه را در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﺎﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ،در ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ »ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﺬاﮐﺮه« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﺬاﮐﺮه اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮب و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر دوره آﻣﻮزش اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺎدوﮔﺮ
ﻣﺬاﮐﺮه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻈﺎﻫﺮی در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن

ﭘﺎرس ﮔﻔﺖ :دورهﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺻﻮل ﺗﺤﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺎرس ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ
»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺎروارد« ،ﺣﺎﺿﺮان ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ دوره دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دوره و درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی راﯾﮕﺎن »ﭘﯿﺶ دوره« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 02126403740ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ آدرس  www.pms.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

